Protokoll
fört vid distriktstyrelsemöte i Västerås den 28 augusti 2011
Närvarande:
Vice ordförande Jimmie Leimola, Elin Enochsson, Emma Juhlin, Emelie Gunnstedt,
Daniel Ekström, Maria Berg, Elin Alzén och Harald Götlind.
§ 1. Mötets öppnande
Vice ordförande Jimmie Leimola öppnade mötet.
§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Emelie Gunnstedt och Emma Juhlin.
§ 3. Val av adjungerande
Till adjungerade valdes Pontus Jyrell.
(Pia Sundström är vald som adjungerande för hela året)
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Vice ordförande Jimmie Leimola läste upp protokollet från förra mötet.
Styrelsemötet beslutade att lägga det föregående mötesprotokollet lades till
handlingarna.
§ 5. Anmälan av övriga frågor
Lokalavdelningen Kumla Tärna Kila (KTK)
Ekumeniskt arbete
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
• § 7. JUM
• § 8. Världens kurs
• § 9. SÅM
• § 10. STUM
• § 11. STUM Luleå
• § 12. Distriktsstyrelsen Luleå
• § 13. Internationellt arbete
• § 14. Veteranläger
• § 15. Styrelseutbildning
• § 16. Barnverksamhet
• § 17. Stiftsstyrelsen
• § 18. Harry Potter Experience
• § 19. Uppföljning arbetsområden
• § 20. Nästa Möte
• § 21. Övriga frågor

•

§ 22. Mötets avslutande

§ 7. JUM
Styrelsemötet beslutade att fastställa den preliminära bokningen av Stiftsgården i
Rättvik den 13-15 april 2012 för Juniormötet (JUM).
JUM-gruppen ska även ta reda på passande datum för JUM 2013.
§ 8. Världens kurs
Styrelsemötet beslutar att tillmötesgå stiftets förfrågan om att hålla i andakterna
på Världens kurs den 25-26 november 2011, på Stiftsgården i Rättvik.
Styrelsemötet utser även Harald Götlind som ansvarig, samt beslutar att också
ha möten med de båda utskotten och styrelsen.
Vice ordförande Jimmie Leimola ajournerade mötet till kl. 11:50.
Vice ordförande Jimmie Leimola återupptog mötet.
§ 9. SÅM
Vice ordförande Jimmie Leimola informerade om vad som beslutats på Stora
Årsmötet (SÅM).
Stora Årsmötet hade beslutat att:
• vid riksarrangemang ha en vegetarisk måltid per dag.
• hålla en konferens angående mötesformen på SÅM. Många vill att SÅM ska
bestå av endast representanter från distrikten, inte från lokalavdelningarna.
Styrelsemötet beslutade att lägga en proposition angående vegetariska maträtter
på disktriktsarrangemang.
§ 10. STUM
Harald Götlind informerar att årets tema är mission, att Stiftsgården i Rättvik ger
oss reducerat pris, samt att det under STUM kommer att finnas två volontärer
från Afrika på Stiftsgården.
Anders Åkerlund kommer även att genomföra en agapemåltid.
Inbjudningarna kommer att skickas ut i början av vecka 35, och Uppsala distrikt,
några lokalavdelningar i Stockholm samt ett finsk kristet samfund är också
intresserade. Dock beslutade styrelsemötet att prioritera deltagare från det egna
distriktet.
§ 11. STUM i Luleå
Vi har fått en inbjudan till STUM i Luleå, och det skulle vara bra om 2-3 personer
kunde delta.
§ 12. Distriktsstyrelsen i Luleå

Luleås distriktsstyrelse skulle väldigt gärna veta mer om vårt samarbete med
biskopen och hans ungdomsrådgivare, och vi skickar gärna två personer att
informera om detta, kanske i samband med STUM i Luleå.
Styrelsemötet anser att Daniel Ekström samt Emelie Gunnstedt skulle vara
lämpade för uppgiften, då det båda är eller har varit ungdomsrådgivare till
biskopen.
§ 13. Internationellt arbete
Elin Enochsson informerade om tre projekt som hon fått inspiration till under sin
vistelse med Crossroads i Mocambique:
• Biskopen i Lebombostiftet ville att vi skulle färdigställa centret i Maziene.
• De övriga deltagarna ville att vi skulle satsa på barn och ungdomar, och att
skolan i Maziene skulle behöva rustas och inredas.
• Man ville även starta ett internetcafé i samband med The Office, som både
skulle underlätta för kontakten mellan våra stift, samt vara en inkomst för
deras ungdomsorganisation.
Styrelsen anser att internetcaféet är en bra ide och skulle vilja stödja projektet
ekonomiskt, dock kan det vara svårt att använda pengarna som är budgeterade
till det internationella arbetet.
Pia Sundström ska ta reda på om de budgeterade pengarna kan användas till
projektet.
§ 14. Veteranläger
Styrelsemötet beslutade att riva upp beslutet från det föregående styrelsemötet
angående året för det första veteranlägret, då 2012 skulle bli inom en alldeles för
snar framtid.
Styrelsemötet beslutade även att sträva efter att arrangera ett veteranläger
tillsammans med andra distrikt.
§ 15. Styrelseutbildning
Styrelseutbildningen har blivit flyttad ifrån augusti 2011 till mars 2012, mellan
lokalavdelningarnas årsmöten och Distriktsårsmötet (DÅM).
Utbildningen ska komma att innehålla föreläsare (gärna från stiftet) med mera,
och man kommer även att få reda på vad ett årsmöte är och hur det fungerar.
Efter utbildningen så kommer deltagarna att få diplom. Det kan tillkomma en viss
kostnad för deltagarna (föregående år så har det varit gratis för deltagarna).
Styrelsemötet beslutade även att vi under våra styrelsehelger ska få utbildning i
hur en styrelse fungerar, samt få veta vad det betyder att vara förtroendevald.

§ 16. Barnverksamhet

Styrelsen skulle vilja göra mer för barnen i stiftet, och vill anordna familjedagar.
Dessa familjedagar ska genomföras med hjälp av steg-för-steg metoden, vilken
innehåller följande steg:
1. Ta reda på behov och intresse via enkäter (marknadsundersökning).
2. Mottagande och sammanställning av enkäterna.
3. Ta kontakt med intressenterna.
4. Planering samt skriva en utvärdering.
5. Genomförande.
6. Utvärdera.
Utvärderingen kommer att underlätta inför kommande evenemang, då den
fungerar som marknadsundersökning.
Styrelsemötet beslutade att låta Distriktsårsmötet (DÅM) ta beslut om huruvida
man ska satsa på barnverksamheten, samt att ha en sammanställd
intresseförfrågan att presentera på DÅM.
§ 17. Stiftsstyrelsen
Västerås stiftsstyrelse (Beredningsutskottet) har inbjudit oss till möte under Rock
for Moc 2012.
Styrelsemötet beslutar att uppdra åt nästa års styrelse att träffa stiftsstyrelsens
beredningsutskott under Rock for Moc 2012.
§ 18. The Harry Potter Experience
Evenemanget kommer att äga rum den 29-30 september (samt 1 oktober) 2011 i
Köping, och styrelsen anser att det är viktigt att vi hjälper till och visar att vi finns,
särskilt eftersom att vi vill satsa mer på barnverksamheten.
Styrelsemötet beslutar därför att Elin Alzén och Emma Juhlin är representanter
för styrelsen.
§ 19. Uppföljning av arbetsområden
Denna punkt är till för att vi lättare ska kunna se vad som hänt rörande de olika
ansvarsområdena från möte till möte. Dock har arbetet inte riktigt startats än,
vilket gör att det inte finns något att rapportera.
§ 20. Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen den 16 oktober 2011, och öppnas mellan kl. 12:0014:00. Plats samt exakt tid meddelas senare.

§ 21. Övriga frågor

Styrelsen har fått ett brev från lokalavdelningen Kumla Tärna Kila (KTK),
angående deras dåliga relation till kyrkorådet, som inte verkar förstå vad
Svenska Kyrkans Unga (SKU) står för.
Styrelsemötet beslutar därför att ta ytterligare kontakt med KTK:s styrelse, och
sedan anordna ett möte med kyrkorådet ifråga, för att förklara vad SKU står och
arbetar för.
Styrelsemötet beslutar även att ta upp diskussionen om ett ekumeniskt arbete vid
ett senare tillfälle.
§ 22. Mötets avslutande
Vice ordförande Jimmie Leimola avslutade mötet.
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