Protokoll
fört vid distriktstyrelsemötet i Västerås den 18 december 2011
Närvarande:
Vice ordförande Jimmie Leimola (Mötesordförande), Elin Enochsson, Harald Götlind,
Elin Alzén, Daniel Ekström, Emelie Gunnstedt och sekreterare Maria Berg, samt Nils
Nordenstorm (förbundsstyrelsen), Pia Sundström, Pontus Jyrell och Cecilia Redner.
§ 1. Mötets öppnande
Vice ordförande Jimmie Leimola öppnade mötet.
§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Daniel Ekström och Emelie Gunnstedt.
§ 3. Val av adjungerade
Till adjungerade valdes Pontus Jyrell och Cecilia Redner.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Vice ordförande Jimmie Leimola läste upp protokollet som fördes vid
distriktsstyrelsemötet i Hedemora den 27/11-11.
§ 5. Anmälan av övriga frågor
Följande frågor anmäldes:
• Information från Cecilia Redner.
• Information från Pia Sundström.
• Information från Nils Nordenstorm från Förbundsstyrelsen.
§ 6. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med följande ändringar:
• §12. Troligt.
• §13. Internationellt.
• §14. Barnläger.
• §15. Rapport.
• §16. Övriga frågor:
• §17. Nästa möte.
• §18. Mötets avslutande.
§ 7. DÅM
Elin Alzén och Maria Berg informerade:
Pengar budgeterade för material togs bort då vi räknar med att stiftet står för
detta.
Den budgeterade summan för matkostnader bör ökas.
En anmälningsavgift för observatörer bör tillsättas, förslagsvis 100kr.

Styrelsen föreslår för arbetsutskottet att se över budgeten tillsammans med Pia
Sundström.
§ 8. Styrelseutbildningen
Emelie Gunnstedt informerade:
Tomasgården är bokat och de tar ingen hyra för lokalerna, men en matkostnad
kommer att tillkomma.
Lisa Fröberg ska föreläsa om internationellt arbete och vänstift.
Inbjudan ska skickas ut i januari, och en deltagaravgift på 100kr tillsattes.
§ 9. Stiftsgårdsstyrelsen
Harald Götlind informerar:
Stiftsgården kommer inte att höja priserna för år 2012, då restaurangmomsen
kommer att sänkas.
Distriktsstyrelsen bör ha bättre kontakt med Stiftsgårdsstyrelsen, och för att
försöka uppfylla detta så tänker Harald Götlind föreslå sig själv som suppleant för
Stiftsgårdsstyrelsen för valberedningen.
Styrelsen beslutade att ordförande Johnny Mohlin, vide ordförande Jimmie
Leimola och Harald Götlind ska skriva ett policydokument så att
Stiftsgårdsstyrelsen vet vad som förväntas av dem. För övrigt så ska
policydokument även användas vid andra förtroendeuppdrag.
§ 10. JUM
Elin Alzén och Daniel Ekström informerade:
Det saknas pengar i budgeten, men Pontus Jyrell ska se om stiftet kan ge
ekonomiskt stöd.
Då Stiftsgården tar höga kostnader för utskrifter ska Cecilia Redner se om det
finns någon möjlighet att låna en skrivare från stiftet, eller om tidningen ska
skrivas ut på stiftet och skickas ut i efterhand.
Jimmie Leimola och Emma Juhlin ska sammanställa den information de har fått
från Elin Alzén och Daniel Ekström och skicka den till Elin Enochsson.
Styrelsen beslutade att servera mjölk till alla måltider på JUM, då stiftet
finansierar detta. Harald Götlind ska ändra bokningen utefter detta, och i
budgeten så ska vi räkna med att alla är medlemmar.
Styrelsen beslutade även att preliminärboka stiftsgården för JUM 2013, datumen
8-10 februari 2013.
§ 11. Valberedningen
Styrelsen beslutade att föreslå för valberedningen att ta hjälp av Pontus Jyrell, då
de inte längre har någon sammankallande.

§ 12. Troligt
Styrelsen vill behålla Troligt som medlemstidning, dock kanske med ett annat
utseende.
Överblivna exemplar ska delas ut till eventuella, blivande medlemmar.
Elin Enochsson och Emma Juhlin ska skicka artiklar som ska vara med i Troligt.
§ 13. Internationellt
Elin Enochsson informerar:
Hon ska göra en fotobok med foton från Mocambique som projektarbete, och
skulle vilja använda pengarna som är budgeterade för internationellt arbete
(5000kr) till detta.
Förslag fanns på att boken sedan skulle kunna säljas för att samla in pengar till
The Office.
Styrelsen beslutade att ge Elin Enochsson pengarna för internationellt arbete
(5000kr) till bokens tryckkostnader, som ett komplement till stiftets bidrag.
§14. Barnläger
Ett eventuellt rollspelsläger för barn i Camelotanda ska äga rum på hösten, för att
inte konkurrera men JUM. Detta ska även fungera som rekrytering till Camelot.
Styrelsen beslutade att ålägga stiftet att ordna detta tillsammans med Camelot,
och att stiftet ska finansiera detta.
§15. Rapport
Inget fanns att rapportera.
§16. Övriga frågor
Nils Nordenstorm från förbundsstyrelsen informerade:
• Eventuellt ska en mobilapp för SKU utvecklas.
• En utrensning av inaktiva lokalavdelningar har genomförts.
• En ny policy, som bland annat gäller allergier, ska införas vid arrangemang.
• En grupp som ska jobba med Jesusmanifestationen ska tillsättas.
• Material för söndagsskolor ska utvecklas för att få barnen mer engagerade.
Pia Sundström informerade:
• LÅM 2012 ska äga rum i Göteborg den 1-3 juni 2012, samtidigt som Ett Enat
Folk På Väg.
• Rock for Moc har 270 000kr budgeterade.
• Information om Finnåkerstämman.
Cecilia Redner Informerade:
• Två stiftskonfirmanddagar ska äga rum den 17 i Mora och 24 mars i Västerås.

•
•
•
•

Crossroads ska äga veckan innan Rock for Moc på stiftsgården, och ska
sedan avslutas på Rock for Moc.
En resa till Etiopien i Karl Cederqvists fotspår ska genomföras.
Camelot firar tjugoårsjubileum och ska ge ut en bok om Camelots historia.
Stiftet avsätter gärna personal till distriktsarrangemang, men måste veta vad
som behövs, hur det behövs och när det behövs.

§17. Nästa möte
Möten fram till DÅM:
• 28/1-12 i Västerås
• 24-25/2-12
• 23-25/3-12 i Västerås i samband med stiftskonfirmanddagen 24/3-12.
§18. Mötets avslutande.
Vice ordförande Jimmie Leimola avlutade mötet.
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