Protokoll
fört vid distriktstyrelsemöte i Hedemora 27 november 2011
Närvarande:
Ordförande Johnny Mohlin, vice ordförande Jimmie Leimola, Elin Enochsson, Harald
Götlind och sekreterare Maria Berg
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Johnny Mohlin öppnade mötet.
§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Elin Enochsson och vice ordförande Jimmie Leimola.
§ 3. Val av adjungerade
Inga adjungerande valdes.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Ordförande Johnny Mohlin läste upp protokollet som fördes vid
distriktsstyrelsemötet i Sigtuna.
§ 5. Anmälan av övriga frågor
Hemsidan www.skuvasterasstift.se
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
• §14. Misshandel.
• §15. Rapport.
• §16. Övriga frågor.
• §17. Nästa möte.
• §18. Mötets avslutande.
§ 7. DÅM
Styrelsen beslutade att Maria Berg ska ringa till Emelie Gunnstedt angående
lokal till DÅM, och sedan informera Elin Alzén och vice ordförande Jimmie
Leimola (informationsutskottet). Som förslag på plats ligger Surahammar.
Styrelsen beslutade även att DÅM ska äga rum den 30/3 – 1/4 – 2012.
§ 8. STUM
Styrelsen beslutade att sätta ihop en ny STUM-grupp snarast möjligt, och utsåg
Elin Alzén och Harald Götlind till ansvariga. Harald Götlind utsågs även till
sammankallande för STUM-gruppen, samt till stiftsgårdskontakt.

Styrelsen beslutade även att man starkt ska följa nedanstående punkter när man
arrangerar kommande STUM.
Hur kan vi göra STUM bättre?
• Det ska sitta två personer från distriktsstyrelsen i STUM-gruppen.
• Vi ska ge klarare information om arbetet som ska utföras till STUM-gruppen.
• Bättre samarbete.
• Workshops – Tänka om?
• Bättre förberedelser.
• Bättre kontakt – Informationsflödet måste fungera.
• Mer och bättre marknadsföring – Affisch och folder om STUM på Rock for
Moc.
• Tänka igenom insamlingen – Money Making Movement Activities.
§ 9. Styrelseutbildningen
Mötet beslutade att styrelseutbildningen ska äga rum den första helgen i mars,
samt att vice ordförande Jimmie Leimola ska ta reda på om Tomasgården är
ledig då, och vad det i sådana fall skulle kosta.
Styrelseutbildningen ska till största del planeras på arbetsutskottsmötet den 4/122011, då även JUM och DÅM ska diskuteras.
§ 10. Stiftsgårdsstyrelsen
Styrelsen beslutade att Harald ska läsa stadgarna och se om det är möjligt att
välja en suppleant till stiftsgårdstyrelsen, då Andreas Bohm har avsagt sig
posten. Om detta är möjligt så väljer styrelsen Harald Götlind till suppleant för
stiftsgårdstyrelsen.
§ 11. JUM
Elin Alzén informerade om att JUM i stort sett är planerat, men att det måste tas
fram en budget. Årets tema är ”Fart och fläkt”.
Styrelsen beslutade att Harald Götlind ska ta fram en budget för JUM, samt att
Elin Alzén ska skicka ut information om JUM till hela styrelsen, och en gammal
inbjudan till informationsutskottet. Detta ska vara genomfört innan december
månads slut.
§ 12. Valberedningen
Styrelsen beslutade att Elin Alzén ska bjuda in valberedningen till jullunchen den
18/12-2011, samt att Pontus Jyrell ska kontakta dem för att anordna ett möte, då
sammankallande i valberedningen har avsagt sig posten.

§ 13. Post

Styrelsen beslutade att E-mailet från Andreas Bohm måste besvaras, samt att
det ska göras av ordförande Johnny Mohlin och vice ordförande Jimmie Leimola
och skickas med posten.
§14. Misshandel
En deltagare på STUM 2010 blev misshandlad av vakter som arbetade för oss
under lägret.
Styrelsen beslutade att ordförande Johnny Mohlin och vice ordförande Jimmie
Leimola ska skriva ett brev till deltagaren och be om ursäkt, samt erbjuda denne
att få pengarna för anmälningsavgiften tillbaka.
§15. Rapport
Arbetsutskottet ska ha möte den 4/12 – 2011, och strax därefter så ska även
informationsutskottet ha möte.
Vice ordförande Jimmie Leimola ska skicka ut allmän information till
lokalavdelningarna, samt ta kontakt med icke godkända lokalavdelningar för att
hjälpa dem att bli godkända.
§16. Övriga frågor
Informationsutskottet säger att var och en ska skriva om sina ansvarsområden
och lägga upp det på hemsidan.
Ska vi skaffa en ”applikation” till hemsidan som räknar statistik automatiskt vid
undersökningar och frågeställningar?
Informationsutskottet väntar på en SKU – logga från Elin Enochsson.
Förövrigt så har kostnaden för hemsidan halverats om man jämför med
föregående år.
§17. Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte ska äga rum den 18/12 - 2011 på
stiftskansliet i Västerås.
§18. Mötets avslutande.
Ordförande Johnny Mohlin avlutade mötet.
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