
SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖR DISTRIKTSSTYRELSEN

Sammanträdesdatum: 2021-06-13 kl. 13.14- 16.40
Plats: Zoom Sida: 1/8

Ledamöter
Närvarande Anmärkning Ej närvarande Anmärkning

Niklas Stark Ordf. Maximilian Rosenqvist

Alma Swärdh Sekr. Veronica Sand

Fredrik Hinton Just.

Kristin Lindberg

Cajsa Hedström

Åsa Barneby

Ida Petersson

Sofia Leijon

Erik Rosén

Cajsa Hedström

Övriga deltagare:
Namn Funktion Paragrafer

Kristoffer Burman Konsulent

Alice Karjalainen Rörelseinnovatör
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Underskrifter

____________________________________________________
Mötesordförande Niklas Stark

____________________________________________________
Sekreterare Alma Swärdh

____________________________________________________
Justerare Fredrik Hinton
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ÖPPNANDE
§1 Mötets öppnande
Mötesordförande Niklas Stark öppnar mötet.

§2 Val av justerare
Förslag: Fredrik Hinton
DS tar följande
BESLUT
Att: Välja Fredrik Hinton till justerare.

§3 Godkännande av föredragningslistan
DS tar följande
BESLUT
Att: Godkänna föredragningslistan enligt förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN
§4 Föregående protokoll
DS tar följande
BESLUT
Att: Lägga styrelseprotokollen från 18/4-21, 2/5-21 samt protokollet för AU-mötet 26/4-21

till handlingarna.
Att: Bordlägga styrelseprotokollet från 7/3-21 samt 21/3-21 till nästa beslutande möte.

§5 Verksamhet
a) Genomförd

Inspirationsträff inför RÅM. Det var positiv respons från ca 17 deltagare. Utvärdering under
§7c)

b) Planerad
Sommarträffar, en digital 20/6 och en fysisk 24/7. RÅM planeras 5-7 augusti, mer diskuteras
under punkt 7d)

Ordförande sign. Sekreterare sign. Justerare sign.



SVENSKA KYRKANS UNGA I LUNDS STIFT
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖR DISTRIKTSSTYRELSEN

Sammanträdesdatum: 2021-06-13 kl. 13.14- 16.40
Plats: Zoom Sida: 4/8

§6 Ekonomi
Kristofer Burman ger en rapport över ekonomin. Vi går igenom vilka intäkter vi har och hur
mycket pengar vi har använt under året änsålänge. Ekonomin ser bra ut. Vi har mycket
pengar i budgeten över dock har vi mycket planerade utgifter till höstterminen som t.ex.
RÅM, Nattkampen och höstlovsläger.

§7 Områdena
a) Ledning/AU

AU har varit på digital DO-samling där de fick träffa ordföranden från olika distrikt och byta
erfarenheter och tankar. Eftersom rörelseinnovatörens tjänst avslutas snart har AU och
personalen jobbat med rekrytering av en ny rörelseinnovatör, samt samverkansavtal om
personal med stiftet. AU har också varit i kontakt med de organisationer vi sökt bidrag från
tidigare för att underlätta bidragssökande i framtiden.

b) Kommunikation
Kommunikation har påbörjat en plan för SKULs instagram där man följer olika personer i
organisationen. En påminnelse till alla i styrelsen som tackat ja till att ha ansvar för
instagramkontot att veta när deras dagar är. Kommunikation har även spånat på materiallager
och har plan att trycka tröjor med motiv med alla lokalavdelningars namn i form av ett kors.
Ida har gjort ett första utkast som utskottet visar för styrelsen.

c) Identitet
Identitet har planerat ett alternativ till prideparad där vi som organisation visar vår
värdegrund om allas lika värde. Det kommer vara en dag i höst med bl.a. aktiviteter, fika och
föreläsningar. Utskottet har en tanke om att anordna en pilgrimsvandring, ingen
detaljplanering än dock. Identitet har också planerat en diakonal satsning, mer info
kommande möte.
Utvärdering av inspirationsträffen:
Svårt att komma på motion ur ämnena som pratades om. Intressanta ämnen annars. Kort tid,
längre för att spåna motion. Kul att se folk i organisationen igen, även om det var digitalt.

d) Arrangemang
20/6 har utskottet en zoom-träff som en möjlighet att lära känna folk mer inför SKUL on the
beach 24/7 i Malmö. Arrangemang letar planeringsgrupp och ledare till höstlovsläger samt
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fördjupningsläger. Cajsa var på förträffen 5/6 för Nattkampen på Södra Hoka. DS har fått
stationen Vita häxan och ondska. DS behöver planera aktivitet samt annat kring stationen.

§8 Rapporter
a) Externa samarbeten

Vi ska välja en ny representant från SKUL till tysklandsgruppen. Emma Svensson var förra
året. Veronica visade intresse.
Lunds stifts musikstipendium inträttades av stiftstyrelsen förra året. SKUL har en plats i
juryn. Alice karjalainen satt för SKULs räkning förra året. Förslag att välja en ny till juryn för
detta årets musikstipendium. Vi behöver ta ett beslut om representant för att senare skicka
vidare till stiftstyrelsen för beslut hos dem. Ida och Kristin visade intresse.

b) Externa arrangemang, som vi har deltagit i
AU har deltagit i en digital DO-samling.

c) Externa arrangemang, som vi planerar att delta i
RÅM planerar vi att delta i. Walk for future är vi delaktiga i. SKULs bidrag är flera intervjuer
av barn och unga samt att lyfta in barn och ungdomsperspektivet till pilgrimsvandring samt
klimatfrågor

d) Personal
Alice har sammaställt flera olika saker, samt haft flera avstämningar inför hennes avslut i
tjänsten. En intervju inför kyrkovalet med biskop Johan lagts ut på våra sociala kanaler.
Kristofer har arbetat mycket med Walk for future, Nattkampen samt
rörelseinnovatörstjänsten.

e) Andra organ
Jämshögs folkhögskola har planerat att ha en mer kyrklig inriktning till hösten. En tanke är
att kunna ha mer lägerverksamhet som t.ex. konfirmandläger

f) Information från förbundet
Information som gått till AU/personal, information från förbundsstyrelsekontakt, övrig
information. Info om att yrkesutbilningar på Sollentuna folkhögskola finns att söka, skolan
har en kyrklig profil. Info om möte om klimattoppmötet och klimat och miljö 15/6,
kommunikation lägger ut infor på sociala medier.

g) Lokalavdelningar
Svalövsbygdens pastorats lokalavdelning har lagts till vilande. Svenska Kyrkans Unga Gissa
har bytt namn till Svenska Kyrkans Unga Hässleholm.
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h) Övrigt
Inget

§9 Övrig information
Styrelsen kommer fram till att det behöver läggas till två diskussionspunkter i
föredragningslistan. Därför behöver styrelsen nu ta beslut på att riva upp beslutet där vi
godkände föredragningslistan, sedan godkänna den nya föredragningslistan med
ändringar (fetmarkerade i föredragningslistan).

DS tar följande
BESLUT
Att: riva upp beslutet under §3 att: godkänna föredragningslistan enligt förslag.
Att: Godkänna föredragningslistan med de tillägg och ändringar som gjorts.

DISKUSSIONSÄRENDEN
§10 Förvaring av viktiga dokument
Vi behöver spara en del dokument i minst fem år. En del dokument sparas både digitalt och
fysiskt i pärmar och en del enbart digitalt. Lokalavdelningars medlemsrapportering m.m. är
väldigt mycket papper som sparas i pärmar. Våra dokument på google drive bör förvaras på
annat ställe också eftersom google drive inte är det mest tillförlitliga. Ett förslag är att
införskaffa en extern hårddisk för förvaring av våra dokument, ett annat förslag är en
molnlagringstjänst. Fredrik kollar upp olika alternativ till nästa möte.

§11 Distriktsstyrelsens arbetsrutiner
AU har sett över ett dokument över DS arbetsrutiner. Detta dokument gås igenom med
styrelsen och detta är ett behjälpligt dokument.

§12 RÅM
Enligt nuvarande restriktioner skulle det vara möjligt med en fysiskt samling för
representanter för Lunds stift. Diskussionen är positiv till samling på Åkersberg då vi har
erfarenheten från förra året samt att Höör är i Skånes centrum så lättare att ta sig för många.
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BESLUTSÄRENDEN
§13 RÅM
Enligt diskussion under §12 ligger på förslag att anordna en fysisk träff enligt rådande
restriktioner för distriktets ombud och ersättare
DS tar följande
BESLUT
Att: anordna en fysisk träff för distriktets ombud och ersättare enligt de restriktioner som

gäller då arrangemanget genomförs
samt
Att: ge i uppdrag till utskottet arrangemang att tillsätta en planeringsgrupp för

arrangemanget.

§14 Representant i Tysklandsgruppen
Veronica Sand ställer upp som representant för SKULs räkning i Tysklandsgruppen, se
diskusion under §8a)
DS tar följande
BESLUT
Att: välja Veronica Sand till SKULs representant i Tysklandsgruppen.

§15 Lunds stift musikstipendium
Ida Petersson ställer upp som representant i Lunds stift musikstipendiums jury, och Kristin
Lindberg ställer upp ifall Ida ej är gammal nog för uppdraget, se diskussion under §8a
DS tar följande
BESLUT
Att: välja Ida Petersson till representant i Lunds stift musikstipendiums jury
samt
Att: välja Kristin Lindberg till representant i Lunds stift musikstipendiums jury ifall Ida

Petersson ej är gammal nog för uppdraget.
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AVSLUTANDE
§16 Nästa möte
20-22/8, plats meddelas i kallelse.
§17 Övriga frågor
Alice informerar att om styrelsen vill få upp information på hemsidan innan personalens
semestrar samt Alice avslut på tjänsten.
§18 Mötets avslutande
Mötesordförande Niklas Stark avslutar mötet.

BILAGOR
Bilaga 1 - Föredragningslistan

Ordförande sign. Sekreterare sign. Justerare sign.


