Protokoll
fört vid distriktstyrelsemöte i Finnåker 22 maj 2011
Närvarande:
Ordförande Johnny Mohlin, vice ordförande Jimmie Leimola, Elin Enochsson, Emma
Juhlin, Emelie Gunnstedt, Daniel Ekström, Maria Berg och Harald Götlind.
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Johnny Mohlin öppnade mötet.
§ 2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Maria Berg
§ 3. Val av justerare
Till justerare valdes Emelie Gunnstedt och Emma Juhlin.
§ 4. Val av adjungerade
Till adjungerade valdes Pia Sundström, Pontus Jyrell och Cecilia Redner.
(Pia Sundström valdes som adjungerad för hela året.)
§ 5. Anmälan av övriga frågor
Ordförande Johnny Mohlin anmälde Världens kurs.
Cecilia Redner anmälde Medarbetardagar och drop in dop.
Pontus Jyrell anmälde Harry Potter Experience.
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
• §13. Val av registeransvariga
• §14. Veteranläger
• §15. Övriga frågor
• §16. Nästa distriktstyrelsemöte
• §17. Mötets avslutande.
§ 7. Utskott
Styrelsemötet beslutade att fastställa utskottsbeskrivningen med textjustreringar
och ändringar av antal medlemmar i de två utskotten.
§ 8. Ansvarsområden
Mötet beslutade om fördelningen av ansvarsområden enligt nedan:
STUM
Harald Götlind
Rock for Moc
Daniel Ekström, Emelie Gunnstedt
Information
Harald Götlind, Elin Enochsson, Emma Juhlin
Styrelseutbildning
Emelie Gunnstedt

JUM
DÅM
Internationellt arbete

Elin Alzén, Daniel Ekström
Elin Alzén, Maria Berg
Elin Enochsson

§ 9. SÅM
Mötet beslutade att skicka ordförande Johnny Mohlin som distriktsansvarig och
vice ordförande Jimmie Leimola som distriktsrepresentant till Stora Årsmötet
(SÅM) 2011.
§ 10. Rock for Moc
Mötet beslutade att Emma Juhlin och Daniel Ekström, inklusive medlemmar från
gångna års distriktsstyrelser, ska ansvara för distriktstyrelsetältet på Rock for
Moc.
Cecilia Redner ansvarar för att ta kontakt med dessa före detta
ditriktsstyrelsemedlemmar.
Mötet beslutade även att ”fotbollsinformatörerna” ska ansvara för
fotbollsturneringen på Rock for Moc, för att underlätta för distriktsstyrelsen.
Ordförande Johnny Mohlin ajournerade mötet till 10:40.
Ordförande Johnny Mohlin återupptog mötet.
Mötet beslutade att de ansvariga för distriktstyrelsetältet på Rock for Moc ska
använda sig av anteckningarna från diskussionen för att få idéer till vad
distriktstyrelsetältet ska innehålla.
§ 11. Informationsutskottet
Mötet beslutade att säga upp den nuvarande hemsidan för att kunna skapa en
ny, samt att göra om Facebookgruppen till en organisationssida.
§ 12. Styrelse/ledarutbildning
Utbildningen kommer att äga rum i Sura församling i augusti och kommer att vara
i två dagar. Föreläsare medverkar.
Ansvariga Emelie Gunnstedt ska kontakta Sura församling angående exakt
datum, samt få ut inbjudningar.
§ 13. Val av registeransvariga
Jimmie Leimola och Pia Sundström valdes till registeransvariga.
§14. Veteranläger
Mötet beslutade att försöka anordna ett veteranläger tillsammans med andra
distrikt år 2012.

Ordförande Johnny Mohlin valdes som ansvarig.

§15. Övriga frågor
Ordförande Johnny Mohlin informerade om Världens kurs den 25-27 november
2011 och mötet beslutade att medlemmar ur distriktsstyrelsen ska ansvara för
andakterna.
Cecilia Redner informerade om Medarbetardagarna, och vill att vi ska vara
delaktiga på Medarbetardagen i Rättvik den 24 september 2011.
Cecilia Redner informerade även om de framgångsrika drop in dopen.
Pontus Jyrell informerade om Harry Potter Experience, och mötet beslutade att
distriktsstyrelsen ska vara delaktiga utan att ge ekonomiskt stöd.
Det föreslogs att distriktsstyrelsen ska ansvara för en station på Harry Potter
Experience.
§16. Nästa möte
Mötet beslutade att nästa möte ska vara den 26-28 augusti 2011, eventuellt i
Rättvik.
Ordförande Johnny Mohlin ajournerade mötet till 11:50.
Ordförande Johnny Mohlin återupptog mötet.
Mötet gav förslag och beslutade om kalendarium från maj 2011 till december
2011.
§17. Mötets avslutande
Ordförande Johnny Mohlin avlutade mötet.
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