Protokoll
fört vid distriktstyrelsemötet i Västerås den 26 maj 2012
Närvarande:
Ordförande Johnny Mohlin, vice ordförande Jimmie Leimola, Elin Enochsson, Elin
Alzén, Victor Månsson och sekreterare Maria Berg.
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Johnny Mohlin öppnade mötet.
§ 2. Val av justerare och sekreterare
Till justerare valdes Elin Enochsson och Victor Månsson, och till sekreterare
valdes Maria Berg (för hela verksamhetsåret).
§ 3. Val av adjungerade
Inga adjungerade valdes.
§ 4. Föregående mötesprotokoll
Inget protokoll lästes upp då det inte fanns till hands vid mötet.
§ 5. Anmälan av övriga frågor
Följande frågor anmäldes:
• Tomasnatten på Tomasgården anmäldes av Viktor Månsson.
• Ny kyrkohandbok anmäldes av Elin Alzén.
• Amazing Stift anmäldes av ordförande Johnny Mohlin.
• Troligt anmäldes av Elin Enochsson.
• Sjukanmälan anmäldes av ordförande Johnny Mohlin.
• Aktiviteter anmäldes av Elin Enochsson.
§ 6. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.
§ 7. LÅM/Demokratikonferensen:
Ordförande Johnny Mohlin informerade om att det hittils inte varit möjligt att hyra
en minibuss, då alla redan är uthyrda. Dock så ska han leta vidare.
Ett problem med anmälningarna har uppstått då flera som påstår att de har
anmält sig inte är det. Ordförande Johnny Mohlin ska se om det fortfarande går
att ordna plats för dessa personer, vilket inte borde vara omöjligt.
Mat på resan ned borde betalas av Svenska Kyrkans Unga.
Elin Alzén åker som distriktsansvarig.

§ 8. Utskotten
Vissa ändringar ska införas i beskrivningen av utskotten, då ordförande och vice
ordförande inte längre ska ta del i utskottsarbetet då de vill fokusera på att
rekrytera nya medlemmar med mera.
Ändringen för arbetsutskottet:
Gruppen
Arbetsutskottet ska bestå av så många personer som behövs för att planera och
genomföra vår fasta verksamhet, och ska ledas av utskottsordföranden.
Utskottet ska sträva efter att ha fyra andra ledamöter från lokalavdelningarna.
Mötesformen
Utskottsordföranden leder mötet alternativt utser en mötesordförande.
På varje möte skall det föras protokoll som ska justeras och mailas ut till
ledamöterna i utskottet och övriga i distriktsstyrelsen.
Beslutsrätt
Utskottet befogar över en egen budget som är öronmärkta för de olika
arrangemang som beskrivs under punkten syfte. Utskottet har rätt att ta beslut
angående den fasta verksamheten. Ordföranden eller mötesordföranden har
rätten att skjuta upp beslut till distriktsstyrelsen.
Ändringar för informationsutskottet:
Gruppen
Informationsutskottet ska ledas av en utskottsordförande.
Utskottets ska sträva efter att ha fyra andra ledamöter från lokalavdelningarna.
Mötesformen
Utskottsordföranden leder mötet alternativt utser en mötesordförande.
På varje möte skall det föras protokoll som ska justeras och mailas ut till
ledamöterna i utskottet och övriga i distriktsstyrelsen.
Beslutsrätt
Utskottet har rätt att ta beslut om de frågor som berörs under punkten syfte.
Utskottet befogar över de pengar som är öronmärkta för internationellt arbete och
idéforum. Utskottsordföranden eller mötesordföranden har rätten att skjuta upp
beslut till distriktsstyrelsen.
Styrelsen beslutade att genomföra ovanstående ändringar i
utskottsbeskrivningen, samt att utse Harald Götlind som utskottsordförande för
arbetsutskottet, och Elin Enochsson som utskottsordförande för
informationsutskottet.
Mötet ajournerades klockan 12:48, och återupptogs klockan 13:02.

§ 9. Ansvarsområden
Följande ledamöter ska ha följande ansvarsområden:
Arbetsutskottet:
Harald Götlind
Elin Alzén
Victor Månsson
Maria Berg
Mariel Metzmaa
Daniel Ekström

STUM
STUM
Rock for Moc, Styrelseutbildningen
DÅM
JUM
JUM, Rock for Moc

Informationsutskottet:
Elin Enochsson
Maria Berg
Mariel Metzmaa

Internationellt arbete
Allt i allo
Allt i allo

Styrelsen beslutade använda sig av ovanstående uppdelning.
Inför 2013 så är visionen att planera en stiftkonfirmanddag för att rekrytera nya
medlemmar.
Platser för alla läger ska vara inbokade innan nästa möte.

§ 10. Kickoff
För att välkomna de nya styrelsemedlemmarna, samt att få en tajtare styrelse, så
planeras en kickoff på Arosfortet, eller liknande. Detta ska samordnas vidare på
Facebook, och bör inträffa innan utskottsarbetet kommer igång på allvar.
Styrelsen beslutade att utse Elin Enochsson till ansvarig för samordning och
bokning av detta, samt att finansiera kickoffen med pengar från budgetposten
”Till styrelsens förfogande”.
§ 11. Trycksaker
Styrelsen beslutade att trycka upp DS-munkjackor till alla styrelsemedlemmar,
samt några extra för kommande styrelsemedlemmar.
Som förslag ligger även att trycka upp t-shirts som kan ges som gåvor till
engagerade personer inom SKU Västerås Distrikt, samt att trycka upp kondomer
med SKU-loggan.
Allt detta ska helst vara rättvisemärkt, men då det är ganska dyrt så kanske det i
dagsläget inte är möjligt.

§ 12. Rock for Moc
Årets Rock for Moc äger rum den 16:e juni på Finnåkers kursgård. Då ska
styrelsen ha lunchmöte med stiftsstyrelsens beredningsutskott, och styrelsen vill
då ta tillfället i akt att äska pengar från stiftstyrelsen enligt följande uppdelning:
STUM
JUM
DÅM
Styrelseutbildningen

60.000
30.000
6.000
4.000

Sammanlagt så vill styrelsen äska 100.000 från stiftsstyrelsen.
Styrelsen beslutade att ordförande Johnny Mohlin och vice ordförande Jimmie
Leimola ska skriva en dagordning för lunchmötet, samt att alla med specifika
ansvarsområden ska se över sina budgetar så att vi har något konkret att lägga
fram för stiftsstyrelsen.
§ 13. Hemsidan
En lathund om hur hemsidan används håller på att skrivas.
Styrelsen beslutade att skapa två nya användarkonton som endast kan göra
inlägg på hemsidan, samt att skapa ett bildgalleri.
Styrelsen beslutade även att inte lägga upp så mycket bilder på Facebook, på
grund av skyddade identiteter och dylikt.
Som förslag ligger även att ha anmälningsformulär till våra arrangemang på
hemsidan.
§14. Rapport
Ordförande Johnny Mohlin och vice ordförande Jimmie Leimola rapporterade om
Distriktsordförandesamlingen som de nyligen har deltagit på. Den var mycket
informativ då de fick inblick i hur andra distriktordföranden leder sina styrelser,
samt hur dessa styrelser arbetar.
§15. Övriga frågor
Tomasnatten:
Victor Månsson informerade om att Tomasgården planerar att ha en filmkväll för
andra medlemmar i SKU Västerås.
Ny kyrkohandbok:
Elin Alzén informerade om att en ny kyrkohandbok har tagits fram och att
”prövningsdagar”, där involverade i kyrkan får prova på och diskutera denna nya
handbok, kommer att anordnas.

Troligt:
Elin Enochsson informerade om att deadlinen till Troligt är den 20:e juni.
Styrelsen beslutade att vi ska skriva om STUM, hemsidan och Facebooksidan,
samt att vi ska hälsa till våra medlemmar och hoppas att de har haft en trevlig
sommar. Även en slogan borde skrivas med.
Amazing Stift:
Ordförande Johnny Mohlin informerade om att SKU Uppsala distrikt har försökt
att anordna ett arrangeman i Amazing Race – anda. Dock var de tvungen att
ställa in på grund av för få anmälda, och som förslag ligger att SKU Västerås
distrikt ska hjälpa Uppsala distrikt att anordna detta till nästa år.
Sjukanmälan:
Om man av någon anledning inte kan delta på ett möte så ska man ringa till
ordföranden eller vice ordföranden (alternativt utskottsordföranden om det gäller
ett utskottsmöte) och förklara detta och varför man inte kan komma.
§17. Nästa möte
En mötesplanering för verksamhetsåret är framtagen, men då den inte fanns till
hands under mötet så läggs den istället upp på styrelsens Facebooksida.
Ordförande Johnny Mohlin och vice ordförande Jimmie Leimola kommer även att
ha utvecklingssamtal med samtliga styrelseledamöter.
§18. Mötets avslutande.
Ordförande Johnny Mohlin avlutade mötet.
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