Protokoll
Fört vid distriktsstyrelsemötet i Uppsala den 18/11-12
Närvarande:
Vice Ordförande Jimmie Leimola, sekreterare Maria Berg, Victor Månsson, Elin Enochsson, Elin
Alzén, Daniel Ekström, Mariel Metzmaa och Harald Götlind.
§ 1. Mötets öppnande
Vice Ordförande Jimmie Leimola öppnade mötet.
§2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Harald Götlind.
§ 3. Val av justerare
Till justerare valdes Elin Enochsson och Victor Månsson.
§ 4. Val av adjungerade
Inga adjungerade valdes.
§ 5. Föregående mötesprotokoll
Inget protokoll från föregående möte fanns tillgängligt.
§ 6. Anmälan av övriga frågor
Följande övriga frågor anmäldes:
• Mail från Johannes Tidare.
• Verksamhetsplan för tro och identitet.
• Reklam.
• Nästa möte.
§ 7. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med följande ändringar:
• §8. Arbetsutskottet.
• §11. Kickoff 2013.
• §12. DÅM.
• §13. Informationsutskottet.
• §14. JUM.
• §15. Valberedningen.
• §16. Hemsidan.
• §17. Rapport.
• §18. Övriga frågor.
• §19. Mötets avslutande.
§ 8. Arbetsutskottet
Arbetsutskottet måste börja fungera. Harald Götlind ska ge datumförslag via mail eller Facebook.

§ 9. STUM
STUM 2012 gick bra, och utvärderingarna är snart sammanställda.
Nästa STUM-grupp är tillsatt, och dess arbete har börjat.
Text till verksamhetsberättelsen behöver skrivas.
Minst en, gärna två, från distriktsstyrelsen borde sitta med i STUM-gruppen.
Som förslag ligger att planscher för arrangemanget borde skickas ut till lokalavdelningarna.
§ 10. Styrelseutbildningen
Tomasgården är preliminärbokad för första helgen i april.
Materialet från SENSUS ska ses över.
En eventuell verksamhet för barn fördes på tal.
Önskan från pedagogerna:
Styrelseutbildningen borde inte bara vända sig till lokalavdelningarnas styrelsemedlemmar, utan
även till kontaktpersoner och icke godkända lokalavdelningar.
Dock så tyckte vissa pedagoger att ungdomarnas vyer hade vidgats lite för mycket, vilket ledde till
ett förslag om att införa ett pass på Styrelseutbildningen som förklarar att pedagoger ibland kan vara
motarbetande. Passet bör innehålla information om hur detta kan motarbetas.
Mötet ajournerades till kl. 12:00.
Mötet återupptogs klockan 12:07.
§ 11. Kickoff 2013.
Harald Götlind informerade om att han vill genomföra en kickoff för alla lokalavdelningar.
Två budgetar ligger som förslag, en större och en mindre. Deltagaravgiften bör vara på cirka 300 kr.
Styrelsen beslutade att låta göra mer efterforskningar angående det mindre arrangemanget. Harald
Götlind, Elin Enochsson och Victor Månsson valdes att göra detta.
§ 12. DÅM
Ännu inte så mycket planerat.
Ett schema måste mailas till Johan Jernberg, församlingspedagog i Avesta.
Ansvarige Maria Berg ombeder resten av verksamhetsutskottet att hjälpa till med arrangemanget.
Hedemora och Sala har visat intresse inför DÅM 2014.
§ 13. Informationsutskottet.
Alla medlemmar i utskottet måste informeras om kommande möten, även de som inte är medlemmar
i distriktsstyrelsen.
Det informerades om att Pontus Jyrell hade förslag på en ytterligare medlem.
Som fråga ligger huruvida anmälningar till olika arrangemang borde ske genom medlemssidorna.
Detta ska tas upp på DÅM.

En föreläsare som informerar om hur medlemssidorna används bör bjudas in till
styrelseutbildningen. Föreläsare borde förslagsvis vara från Uppsala stift då de är duktiga på att
använda medlemssidorna.
§ 14. JUM
Mycket är planerat.
De ansvariga ska planera ett möte med stiftsgården i Januari, för att se så att allt fungerar bra, och så
att planeringen stämmer.
§ 15. Valberedningen
I dagsläget så verkar det som att många i styrelsen kommer att avgå, vilket valberedningen måste ta
hänsyn till.
Valberedningen ska bjudas in till jullunchen den 9/12-12.
§ 16. Hemsidan.
Funkar, men laddas dåligt.
Elin Alzén ska konsultera sin pojkvän i frågan, då han är datakunnig.
Vice Ordförande Jimmie Leimola ska ta kontakt med Luleå distrikt angående deras webbsamarbete
med Luleå stift, och se om även vi borde införa ett liknande samarbete med Västerås stift.
§ 17. Rapport.
Ung vuxen:
Samarbetet mellan distrikten fungerar, och i nuläget så är 6-7 distrikt inblandade i projektet.
Finnåkers kursgård ska bokas för näst sista helgen i augusti, och arrangemanget riktar sig till
medlemmar som är över 20 år gamla. Beräknat deltagarantal är cirka 100 stycken.
De inblandade distrikten har avsatt 10 000 kr. var för arrangemanget.
Camelot:
Vice Ordförande Jimmie Leimola deltog på Camelots alhelgonaläger, och ansåg att arrangemanget
var jättebra gjort. Under lägret så hade Camelot även sitt årsmöte.
Vice Ordförande Jimmie Leimola ska se till att få en text till verksamhetsberättelsen, samt en
ekonomisk redovisning av Camelot.
Styrelsen beslutade att betala deltagaravgiften och kostnaden för resan för Vice Ordförande Jimmie
Leimola.
Övrigt:
Elin Enochsson borde skickas till Leksands lokalavdelning för att se hur det har det.

§ 18. Övriga frågor
Styrelsen har mottagit ett mail ifrån Johannes Tidare angående livet efter Rock for Moc, som har
lagts ner.
Informationsutskottet har skrivit en verksamhetsplan angående tro och identitet, som Vice
Ordförande Jimmie Leimola nu har skickat till SKU Riks.
Vi måste se till att bli bättre på att förklara för utomstående vad SKU egentligen är för något, så att vi
kan få nya medlemmar.
Nästa möte äger rum under jullunchen den 9/12-12, på kansliet i Västerås.
Dagordningen ska vara skriven innan.
§ 19. Mötets avslutande
Mötesordförande Harald Götlind avslutade mötet.
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