Protokoll
Fört vid distriktsstyrelsemötet den 12 augusti 2012.
Närvarande:
Ordförande Johnny Mohlin, Vice Ordförande Jimmie Leimola, sekreterare Maria Berg, Victor
Månsson, Elin Enochsson och Daniel Ekström
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Johnny Mohlin öppnade mötet.
§ 2. Val av mötesordförande
Till mötesorförande valdes Daniel Ekström.
§ 3. Val av justerare
Till justerare valdes vice ordförande Jimmie Leimola och Elin Enochsson.
§ 4. Val av adjungerade
Inga adjungerade valdes.
§ 5. Föregående mötesprotokoll
Då föregående mötesprotokoll inte fanns till hands så valde styrelsen att bordlägga detta till ett
kommande möte.
§ 6. Anmälan av övriga frågor
Som övriga frågor anmäldes:
• DÅM
• Hemsidan
• Styrelseträff med lokalavdelningar
• HBTQ Falun
§ 7. Fastställande av dagordning
Styrelsen valde att fastställa dagordningen med följande ändringar:
• § 8 ändrades från ”Arbetsutskottet” till ”Verksamhetsutskottet”.
• §14 ändrades från ”Post” till ”Trycksaker”.
§ 8. Verksamhetsutskottet
Verksamhetsutskottet behöver ha ett möte, så därför så måste medlemmarna i verksamhetsutskottet
hjälpa utskottsorförande Harald Götlind med att samordna ett möte, samt ge förslag på vad som ska
tas upp.
§ 9. STUM
Ingen av de ansvariga för STUM var närvarande, så punkten kunde inte riktigt diskuteras. Dock så är
det klart att årets STUM kommer att samordnas med Världens Kurs, som har anpassat sitt material
till temat på STUM.
En inbjudan ska skickas ut inom två veckor, och ett högre pris ska som vanligt gälla för icke
medlemmar av Svenska Kyrkans Unga. Dock så ska det finnas möjlighet att bli medlem på plats.

§ 10. SUB
Ansvarige Victor Månsson ska ha bokat en lokal inom loppet av en månad, och styrelsen beslutade
att ge honom mandat att göra så. Som önskemål från medlemmarna ligger Tomasgården i Västerås.
Inget är egentligen planerat än, men information om evenemanget ska skickas ut i november eller
december, föredragsvis i November.
§ 11. Informationsutskottet
Elin Enochsson läste upp protokollet från föregående informationsutskottsmöte, under vilket vice
ordförande Jimmie Leimola påpekade att Camelots septemberläger har blivit inställt på grund av för
få anmälda.
Det pågår en kampanj för att få nya medlemmar till Svenska Kyrkans Unga i hela Sverige, och den
ska Svenska Kyrkans Unga i Västerås naturligtvis delta i. Dock har vi ännu inte bestlutat hur.
§ 12. JUM
Ansvarige mötesordförande Daniel Ekström informerade om att lägret är planerat, men att de
ansvariga inte tycker att det nuvarande temat är särskilt bra.
Styrelsen beslutade att mötesordförande Daniel Ekström ska kontakta stiftsgården och höra om
huruvida lägret är inbokat eller ej. Det bör vara bokat, men det är alltid bra att höra efter.
Mötet ajournerades klockan 11:38 i tio minuter till klockan 11:48, då mötet återupptogs.
Ansvarige mötesorförande Daniel Ekström informerade om att vissa ändringar har gjorts gällande
JUM. Årets JUM ska avslutas med en natt/kvällsvandring och en lägereld, och alla workshops
kommer på ett eller annat sätt att knyta an till avslutningen.
Deltagarna ska välja workshop i samband med anmälan, och man har ett förstahands och ett
andrahands val. Deltagarna ska även få välja tema för näsa JUM.
Elin Enochsson har fått i uppdrag att ordna en affisch till JUM, och första utskicket till
lokalavdelningarna ska göras i september.
§ 13. Valberedningen
Styrelsen bestlutade att valberedningen ska bjudas in till grötlunchen, samt att verksamhetsutskottet
ska kontakta dem angående detta.
De ska även få möjlighet att värva medlemmar på våra läger och arrangemang.
§ 14. Trycksaker
Styrelsen beslutade att det måste beställas munkjackor med dragkedja och SKU-loggan på, vilket
informationsutskottet ansvarar för. Det ska beställas 15-20 stycken och inom tre veckor så ska ett
kostnadsförslag presenteras på Facebook.
Om priserna på tröjorna är låga så ska vi även köpa kondomer med SKU-loggan på, och dessa ska i
sådana fall vara ordnade till STUM.

§ 15. Rapport
En manual för kommande styrelser ska sättas ihop, så att de inte behöver börja om från början varje
ny mandatperiod. Denna kan även vara användbar till styrelseutbildningen.
Styrelsen har tänkt starta en fristående lokalavdelning, så att konfirmander på till exempel
stiftsgården i Rättvik enkelt kan bli medlemmar. Kontakta Harald Götlind angående detta.
§ 16. Övriga frågor
DÅM
DÅM 2013 är tänkt att ligga helgen vecka 16, men helgen före och helgen innan går också bra.
Hemsidan
Efter att ha legat nere av okända anledningar en tid så fungerar hemsidan igen, och en ny användare
som bara kan göra inlägg ska skapas så att alla i styrelsen kan använda den. Informationsutskottet
ska fixa till den lite så att den ser lite snyggare ut.
Styrelseträff med lokalavdelingar
Alla styrelser ute i våra lokalavdelningar ska bjudas in till en styrelseträff i mitten av
verksamhetsåret. Ordförande Johnny Mohlin och vice ordförande Jimmie Leimola ska ansvara för
detta.
HBTQ Falun
Då detta arrangemang redan är planerat så kommer vi inte att kunna delta, men styrelsen borde ändå
finnas på plats som deltagare och informera om Svenska Kyrkans Unga. I samband med detta så
borde vi ha en DS-helg i Svärdsjö.
§ 17. Mötets avslutande
Mötesordförande Daniel Ekström avslutade mötet.
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