Protokoll
Fört vid distriktsstyrelsemöte på Stiftsgården i Rättvik 1/11 2013
Närvarande:
Victor Månsson, Therése Ehn, Daniella Jansson Olsson, Elias Engvall och Johanna Karlsson.
§ 1. Mötets öppnande
Johanna Karlsson öppnar mötet.
§ 2. Val av mötesordförande
Vi väljer Johanna Karlsson till mötesordförande.
§ 3. Val av justerare
Vi väljer Elias Engvall och Victor Månsson till justerare.
§ 4. Val av adjungerade
Vi beslutar att adjungera Johnny Molin.
§ 5. Kallelsens godkännande
Kallelsen godkänns.
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt föreslagen ordning.
§ 7. JUM
Vi diskuterar kring hur arbetet kring JUM går. Daniella känner att hon inte riktigt vet vad hon ska göra
kring JUM. Hon har haft möte med JUM-gruppen och de har satt att temat för lägret ska handla om
Jesus och vänskap. Hon känner dock att hon behöver mycket mer hjälp kring utformningen om vad hon
ska göra härnäst. Vi beslutar därför att Victor ska hjälpa Daniella med JUM.
§ 8. DÅM
Vi pratar om det faktum att det är första november och endast knappt en text är inne till
verksamhetsberättelsen. Vi pratar om hur vi ska göra för att faktiskt få den skriven. Vi diskuterar även
hur man ska göra kring var vi ska vara på DÅM. Johnny berättar att han tycker att vi har börjat i lite fel
ände med att sätta ett datum innan vi hade någon lokal. Detta gör att det blir mycket svårare att hitta
någon som vill hålla DÅM. Therése har pratat med lite folk under lägret men många är upptagna med
annat t.ex. konfirmandläger.
§ 9. SUB
Vi diskuterar även här frågan om man ska sätta datumet innan man har lokal. Även här finns inte heller
ännu en lokal.
§ 10. Styrelsens problem
Vi i styrelsen känner att vi har fått lite problem på halsen. Styrelsen är relativt ny, av de nio som sitter i
styrelsen har två st. suttit i två år (ordförandeparet), två st. har suttit i ett år och för majoritet, hela fem
stycken är det här det första året i distriktsstyrelsen. Detta känner vi har skapat lite problem. För det
första är kommunikationen i DS inte speciellt bra. Vi vet inte hur vi lättast får kontakt med varandra och
ofta när man försöker få svar så svarar ingen. För det andra känner, speciellt vi nya, inte att vi vet vad

DS riktigt handlar om. Vi skulle behöva gå i en DS-skola om t.ex. hur man drar nytta av varandra i
utskotten, vilka vi kan dra nytta av från stiftet och hur vi drar nytta av dem m.m. För det tredje känns det
som att vi inte har en så bra sammanhållning i gruppen. Det känns som att vi sitter i våra olika delar av
världen och lär aldrig riktigt känna varandra på så sätt att vi vet när den andra behöver hjälp.
¨
Vi frågar Johnny om han skulle vilja hjälpa oss med våra problem. Han tycker att det är självklart och
föreslår att vi har en träff då han och Jimmie kan ha en DS-skola med oss då vi kan prata om de här
frågorna. Vi beslutar därför att vi ska ha en sådan träff första adventshelgen i Hedemora, om möjligt
annars vid annat tillfälle. Johnny ger oss då i uppgift att tänka på vad vi tycker är problemet inom
kommunikationen och vad vi faktiskt vill lära oss om DS innan den här helgen och kontakta honom och
berätta det, så att han ska ha något att utgå från.
§ 11. Mötets avslutas
Johanna avslutar mötet.
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