Protokoll
fört vid distriktstyrelsemötet i Västerås den 28 januari 2012
Närvarande:
Vice ordförande Jimmie Leimola (Mötesordförande), Elin Enochsson, Harald Götlind,
Elin Alzén, Daniel Ekström och sekreterare Maria Berg, Pia Sundström och Pontus
Jyrell.
§ 1. Mötets öppnande
Vice ordförande Jimmie Leimola öppnade mötet.
§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Elin Enochsson och Harald Götlind.
§ 3. Val av adjungerade
Till adjungerade valdes Pontus Jyrell.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Vice ordförande Jimmie Leimola läste upp det förra mötets protokoll.
§ 5. Anmälan av övriga frågor
Följande frågor anmäldes:
• Vice ordförande Jimmie Leimola och Harald Götlind anmälde ”Ett enat folk
på väg”.
• Hemsidan anmäldes även.
§ 6. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.
§ 7. DÅM
Nästa års DÅM kommer eventuellt att läggas i Gagnef på grund av visat intresse.
Årets DÅM äger rum i Svärdsjö, och då Elin Enochsson är medlem i Svärdsjös
lokalavdelning så får hon agera kontakt mellan styrelsen och Svärdsjö.
DÅM-manualer ska skickas till Svärdsjös församlingspedagog samt till Elin
Enochsson.
Kallelsen till DÅM är skriven av Elin Enochsson men vi måste lägga till att det
kostar 100kr för observatörer, vilket Pia Sundström kommer att ordna. Den bör
eventuellt piffas upp lite.
Styrelsen beslutade att alla ska skriva om de läger/arrangemang/evenemang
som de har deltagit i, och skicka det till Pia Sundström för sammanställning.

Vi tror inte att Svärdsjö kommer att ta betalt för lokalerna, och ej heller för folkets
hus. Då är den stora frågan hur mycket matpengar som ska budgeteras per
person.
När bokslutet är klart så ska sekreterare Maria Berg, vice ordförande Jimmie
Leimola, Elin Alzén gå igen ekonomin med Pia Sundström.
När det gäller underhållningen så kommer antingen Svärdsjö att själva stå för
den, eller om vi kan hitta någon från Falun som är villig.
Extrapengar till underhållningen kan eventuellt ordnas.
Elin Alzén ser efter om hon kan hitta någon från Falun som vill underhålla, och
Elin Enochsson pratar med Svärdsjös församlingspedagog huruvida
lokalavdelningen själv vill stå för underhållningen.
När det gäller gudtjänsten så är det på förslag att vi ska göra en repris av den
som hölls på förra årets DÅM. Vi ska prata med Cecilia Redner om detta.
§ 8. Styrelseutbildningen
Inbjudan till styrelseutbildningen är klar, men måste genomgå dessa
språkändringar:
• Att bindningen gäller själva anmälan, och inte avgiften.
• Hur det KAN gå till på ett möte, inte hur det SKA gå till på ett möte.
Det ska även serveras mat på fredagskvällen, och inte bara smörgåsar, då
många kanske har rest långt.
Som förslag till budgeterade matpengar per person ligger 333kr.
Materialskostnaderna kommer stiftet att stå för, och Harald Götlind och Pia
Sundström ser över och diskuterar budgeten.
Hela Tomasgården är bokat, men vilka lokaler behöver vi egentligen?
§ 9. Post.
Från Kecke:
Han undrar om vi skulle vilja stå som medarrangörer till evenemanget Ung
kyrkosång. Vi behöver inte finansiera detta.
Styrelsen beslutade att stå som medarrangörer utan att ge finansiellt stöd.
Vi har även fått ett julkort från SKU:s distriktsstyrelse i Skara distrikt.
§ 10. JUM
Harald Götlind informerade om budgeten.
Alla kommer att sova på lägergård, så Kung Carl är avbokat och då ligger vi bara
cirka 3000kr back.
Harald Götlind kommer även att befinna sig på Stiftsgården under JUM då han
jobbar där.

Schemat är i princip klart, och 4 av 5 workshopsledare är spikade.
Daniel Ekström ska prata med Kühneman om den femte ledarplatsen.
De olika workshopsen är:
• Bollsport.
• Skapande naturpyssel eller liknande. (Kan behöva en plan B vid dåligt väder.)
• Musik med Harald Götlind.
• Tidning med Johnny Mohlin.
Sedan kommer även Daniel Nordin medverka som lekfarbror.
Gammalt pysselmaterial från föregående JUM kan användas till årets
pysselworkshop.
Elin Alzén ska prata med stiftsgårdens präst angående mässan.
Förslag till sysselsättning för pedagogerna:
• Föreläsning om barnkonventionen.
Barnen ska även få en minnespryl med sig hem i form av en knapp, vilket inte
kommer att kosta något.
Mötet ajournerades klockan 15:29 och återupptogs klockan15:37.
§ 11. Uteslutande av lokalavdelningar
Förbundsstyrelsen håller på att gå igenom alla lokalavdelningar, och undrar vilka
av dessa som ska uteslutas:
• Önsta.
• Stora Kopparberg.
• Hallstahammar.
• Stora Tuna.
• Skerike – Gideonsberg.
• LUDD.
Styrelsen beslutade att ådra Pontus Jyrell att ta kontakt med ovan uppräknade
lokalavdelningar för att se om intresse att finnas kvar finns.
SKU är dessvärre på väg att försvinna, och nästa år borde ägnas åt att försöka
rädda lokalavdelningar och att göra oss mer synliga.
§ 12. Stagdeändring
Ett beslut om stadgeändringar som tog på SÅM gör att alla distrikt och
lokalavdelningar måste ändra i sina stadgar.
På DÅM kommer detta att tas upp som en informationspunkt, då beslutet redan
är taget av ett högre organ.

§ 13. Rapport

Johnny Mohlin skulle ha informerat om Rock for Moc, men då han inte är
närvarande så stryks punkten.
Jimmie Leimola informerade om veteranlägret, och nu är 7 distrikt inblandade i
sammarbetet, och det första veteranlägret ska äga rum år 2013.
Pia Sundström informerar om barnläger i Camelotanda, som ska äga rum på
Finnåkers kursgård den 16-18 november 2012.
Pia Sundström informerade om ärkebiskopsmötet i Uppsala den 16-17 november
2012, som ska ha FN:s barnkonvention som utgångspunkt.
Pontus informerade om valberedningen som ska ha möte den 6 februari 2012.
§14. Övriga frågor
Hemsidan
Mer information om våra läger måste läggas upp, så även protokollen och
information om Crossroads och Camelots rollspelsläger. Detta ska göras av Elin
Enochsson.
Ett enat folk på väg – Jimmie Leimola
Jimmie Leimola, Elin Alzén, Harald Götlind och eventuellt Emma Juhlin ska se
över materialet och samtala kring det.
Harald Götlind informerade om hur det går med arbetet i gudtjänstgruppen.
§15. Nästa möte
Diskussion om när nästa möte är ska föras på Facebook – gruppen.
§16. Mötets avslutande
Vice ordförande Jimmie Leimola avslutade mötet.
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