Protokoll § 124-152

Distriktsstyrelse
n
Tid:

2016-08-27

Plats:

Oskarshamn

Ordinarie:

Amanda Lönneborg, ordförande
Molly Fagergren, vice ordförande
Sofia Engnell, vice ordförande
Adam Stemberger
Alicia Hemmingsson
David Johansson
Ellen Isaksson
Hampus Johansson
Håkan Runnsjö
Livia Aronsson
Pernilla Sjögren

närvarande
närvarande
närvarande
närvarande
frånvarande
frånvarande
frånvarande
frånvarande
närvarande
frånvarande
närvarande

Adjungerade: Hanna Alberius, lokalavdelningsinspiratör
Bilagor:

Underskrifter:
……………………………………
Amanda Lönneborg, mötesordförande

……………………………………
Pernilla Sjögren, sekreterare

……………………………………
Sofia Engnell, justerare

……………………………………
Hanna Alberius, sekreterare

§ 124

Mötet öppnades
Mötesordförande hälsade alla välkomma och förklarade distriktsstyrelsemötet öppnat

§ 125

Inledande bön
Amanda Lönneborg ledde bönen

§ 126

Godkännande av föredragslista
Distriktstyrelsen beslutade
Att godkänna föredragslistan

§ 127

Val av sekreterare
Distriktstyrelsen beslutade
Att Hanna Alberius och Pernilla Sjögren till mötessekretrare

§ 128

Val av justerare
Distriktsstyrelsen beslutade
Att välja Sofia Engnell till justerare

§ 129

Rapporter
Torsten Thorvaldsson rapporterade i skriftlig form om Riksårsmötet. Den 11-14
augusti hölls Svenska Kyrkans Ungas första Riksårsmöte på Sjöviks folkhögskola.
Växjö hade 8 ombudsplatser men enbart 2 ombud var på plats, Torsten
Thorvaldsson och Josef Fjellander.
Under mötet togs många beslut som exempelvis att inrätta en diakonal satsning
mellan 2017-2019, att behålla distriktsrepresentation på Riksårsmöten, att
stödmedlemmar ska kunna knyta sitt medlemskap till lokalavdelningar från 2017
och mycket mer. Alla beslut går att läsa i det kommande protokollet.
För Växjös del är det värt att nämna att Torsten Thorvaldsson blev invald i
förbundsstyrelsen.

Till nästa årsmöte är det viktigt att se till att fylla ombudsplatserna distriktet fått till
årsmötet. Både på grund av möjligheten att påverka och för att det blir roligare för
hela delegationen om fler åker.

§ 130

Genomgång DS
Distriktsstyrelsen beslutade
Att lägga till majmötets protokoll till handlingarna

§ 131

Genomgång AU
Inga nya protokoll

§ 132

Genomgång ekonomirapport
Ekonomin går bra, allt fungerar. Inga förändringar har skett. Svenska Kyrkans Unga har
dock inte haft några läger eller evenemang under sommaren, därav inga ekonomiska
utgifter.

§ 133

Genomgång hemsidegrupp
Hemsidegruppen jobbar med att utveckla hemsidan. Den ska uppdateras med information.
Hemsidegruppen ska också se över vilka större uppdateringar av hemsidan som ska göras.

§ 134

Genomgång marknadsförningsgruppen
Marknadsföringsgruppen fortsätter marknadsföra.

§ 135

Genomgång lokalavdelningskontaker
Lokalavdelningskontakterna fortsätter att försöka hålla kontakt med
lokalavdelningar.

§ 136

Genomgång arrangemangskontakter
Vintermötet: Planeringsgruppen håller kontinuerlig kontakt. Mer marknadsföring behövs
och funktionärer saknas. Alltifrån enklare uppgifter till större ansvarsområden. Pernilla S
(arrangemangskontakt) gör en prioriteringslista.
Nattkampen: Planeringen är nästan klar men det fattas funktionärer.
På väg: Planeringen går bra. Föreläsare är färdigt och det jagas funktionärer. Snart är
planeringen klar.
Minor och junior: Planeringen går framåt, funktionärer behövs.

§ 137

Ajournering av mötet
Distriktsstyrelsen beslutade
Att kl. 10:50 ajournera sig och återuppta mötet kl. 11:30

§ 138

Återupptagande av möte
Mötet återupptogs kl. 11:30

§ 139

Genomgång lokalavdelningsinpiratör
Hanna går igenom vad hon jobbar med.

§ 140

Kommitté Tillsammans 2017
Distriktsstyrelsen diskuterar ifall uppdraget ska ges till en lokalavdelning/församling eller
om en kommitté ska sättas ihop utifrån.
Distriktstyrelsen beslutade
Att tillfråga Pro Vero om att planera ”Tillsammans 2017” och om de säger nej att tillfråga
Alvesta.

§ 141

Kommitté Vintermöte 2016-2017
En ny mötessekreterare ska väljas till årets Vintermöteskommitté. Det vore bra med en
från kommittén som redan är i arbete.
Distriktstyrelsen beslutade
Att tillfråga Sebastian Lind som ny vintermötessekreterare om han säger nej så tar vi upp
frågan vid nästa distriktsstyrelsemöte.

§ 142

Plats för DÅM 2017
Vid ett tidigare möte togs det beslut om att tillfråga Vetlanda i första hand därefter Pro
Vero och därefter Värnamo. Vetlanda har fått frågan men har inte gett något svar.
Att åter igen prata med Vetlanda och vid ett nej fråga i den beslutande ovanståde
ordningen. Om ingen av ovannämnda tackar ja till förfrågan så tar Pernilla Sjögren på sig
ansvaret från styrelsen att anordna och hitta plats för DÅM 2017.

§ 143

Kollektprojekt 2017
Vi behöver fundera på vad pengarna ska gå till för kommande kollektprojekt.
Distriktstyrelsen beslutade
Att vi på oktobermötet ska ta med varsitt förslag för att välja ett kollektprojekt.

§ 144

Nya profilprodukter
Hanna har gått igenom förrådet och antecknat vad som behöver fyllas på. Det finns en
lista på alla profilprodukter och t-shirts som finns i olika storlekar. Distriktsstyrelsen
diskuterar om och vad det behövs för nya profilprodukter. Gnuggisar är en rolig grej.
Distriktstyrelsen beslutade
Att ge marknadsföringsgruppen i uppdrag att ta fram gnuggisar och nya t-shirts med nya
tryck.

§ 145

Hemsidan
Hemsidan ska uppdateras.
Distriktstyrelsen beslutade
att Hanna Alberius och Pernilla Sjögren från hemsidegruppen till att uppdatera hemsidan
så mycket som det går fram till oktobermötet.

§ 146

Ajournering
Distriktsstyrelsen beslutade
Att kl. 12:32 ajournera sig och återuppta mötet kl. 14:00

§ 147

Återupptagande
mötet återupptogs kl.13.55

§ 148

Ansvariga på medlemsidorna
Förslaget är Hanna Alberius.
Distriktstyrelsen beslutade
Att Hanna Alberius som ansvarig för medlemssidorna.

§ 149

Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.

§ 150

Övriga frågor
Nattkampen – distriktsstyrelsen ska ha en bibelstation på nattkampen.
Hanna Alberius frågade ungefär hur många ledarutbildningar som distriktsstyrelsen tror att
det finns i stiftet. De uppskattar att de församlingar som har konfirmandarbetare med
ledare har någon form av utbildning.
Lokalavdelningslunch – Vad ska det handla om? Styrelsen diskuterar och kommer att ta

upp det med biskop Fredrik Modéus när han besöker nästa distriktstyrelsemöte.
Diskussionsforum för lokalavdelningar på hemsidan?
Kommittéer till våren. Styrelsen diskuterar vilka personer som ska tillfrågas till olika
uppdrag.

§ 151

Avslutade bön
Pernilla Sjögren ledde avslutande bön.

§ 152

Mötet avslutades
Mötesordförande Amanda Lönneborg förklarade mötet avslutat.

