Protokoll
fört vid distriktstyrelsemötet i Västerås den 25 mars 2012
Närvarande:
Ordförande Johnny Mohlin (Mötesordförande), Vice ordförande Jimmie Leimola, Elin
Enochsson, Harald Götlind och Elin Alzén

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Johnny Mohlin öppnade mötet.

§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Vice ordförande Jimmie Leimola och Harald Götlind.

§ 3. Val av sekreterare
Till sekreterare för dagens möte valdes Elin Enochsson.

§ 4. Föregående mötesprotokoll
Ordförande Johnny Mohlin läste upp förgående protokoll

§ 5. Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 6. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 7. Årsmöteshandlingar
Styrelsen beslutade att godkänna alla årsmöteshandlingar inför distriktsårsmötet.

§ 8. DÅM
Alla handlingar inför DÅM ska läggas upp i en PowerPoint för att de ska kunna användas
smidigare under mötet. Elin Alzén ordnar detta men kommer att senast onsdag (28/3) ta hjälp
utav resten av styrelsen i vår facebookgrupp om det behövs.
Elin Enochsson tar på sig att ordna med ett bildspel från olika aktiviteter under
verksamhetsåret.
Ordförande Johnny Mohlin ska kontakta Svärdsjös församlingspedagog Marcus Andersson
angående ett diskussionsforum som skall hållas under lördagskvällen.
Elin Alzén skriver en dagordning och skickar till Ordförande Johnny Mohlin.

§ 9. STUM
2012 års STUM-grupp är: Harald Götlind (DS), Elin Alzén (DS), Daniel Nordin (Mikaeli)
och Marika Söderstedt (Sala).

Harald Götlind tar ansvar för att kalla till ett första möte strax efter DÅM.

STUM-gruppen ska diskutera med Celina Falk angående ett eventuellt samarbete med
Världens Kurs som vill hålla ett endagsläger dagen före STUM 2012. Förhoppningarna är att
Världens Kurs skulle kunna ordna en workshop som passar STUMs tema.

Kl. 12.51 auktionerades mötet och återupptogs igen kl. 13.31.
§ 10. JUM
Allt är fixat, ordnat och Elin Alzén meddelar att allt är under kontroll inför JUM (13 -15 april)

§ 11. Demokratikonferensen ”Ett enat folk på väg”
Styrelsen beslutar att hyra en buss till konferensen i Göteborg (1-3 juni). Tanken är att DS står
för resekostnaderna för alla deltagare från vårat stift som väljer att åka med bussen.
Detta ska vi göra reklam och informera om så mycket som vi kan. En affisch som Elin
Enochsson tar på sig att göra ska finnas till DÅM.

§ 12. HBTQ-dagen i Falun
Ordförande Johnny Mohlin meddelar arrangörerna att styrelsen är intresserad av att delta men
att det är något som måste lämnas över till den nya styrelsen efter DÅM.

§ 13. Informationsflöde
Styrelsen är enig om att det är något vi måste bli bättre på inför nästa verksamhetsår.
Affischer (a3-format) skall finnas i god tid inför varje arrangemang och skall läggas upp på
vår hemsida och Facebook-sida.
Styrelsen beslutar att börja använda verktyget Dropbox för ett smidigare styrelsearbete i
framtiden. Vice ordförande Jimmie Leimola och Harald Götlind ansvarar för att ordna ett
konto i SKU:s namn.
En manual för hur man använder och lägger upp saker på vår hemsida skall göras.

§ 14. Nästa möte
Nästa möte hålls nästa vecka i samband med DÅM.

§ 15. Mötets avslutande
Ordförande Johnny Mohlin avslutade mötet.
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