Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 19-10-23
Protokoll 19-07

Styrelsemötesprotokoll 2019-10-23
Närvarande
Julia Malmberg (JM), Viktor Mauritzon (VM), Isabella Backryd (IB), Filip Eriksson (FE), Douglas
Tamm(DT), William Zethelius Sällbom (WZS), Sophie Edström, Julia Sandström (JS)
Frånvarande
Malin Sangfelt, Ida Wallin (IW), Gustav Lundmark (GL)
Åhörare
Elin Lange (EL)
Plats
Biblioteket, Tibble kyrka

§1

Mötets öppnande

Ordförande Julia Malmberg öppnar mötet klockan 18:19.
§2

Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
att

välja Julia Malmberg till mötesordförande.

§3

Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
att

välja Filip Eriksson till sekreterare.

§4

Val av justerare

Styrelsen beslutade
att

välja William Zethelius Sällbom till justerare.
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§5

Mötets beslutanderätt

Mötet har beslutanderätt.

§6

Fastställande av föredragningslista

WZS föreslår att byta namn på punkt 15 till “medlemsregistrering”.
Styrelsen beslutade
att

fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

§7

Föregående protokoll

Har inget protokoll att lägga till handlingarna.

§8
Utvärdering av Tema-Skuffe
IB berättar att det var musikquiz-skuffe. Tyvärr så fungerade inte högtalaren vilket de som höll i
skuffet löste med att spela och sjunga istället vilket många tyckte var lika trevligt. Hon berättade
också att de köpte priser för ca 150 kr. Det var ca 25 personer där vilket var väldigt trevligt.
Julia Sandström ansluter till mötet klockan 18:25
§9
Utvärdering av Verksamhetsgrupps-kickoff
WZS berättar att det var väldigt lyckat och mycket trevligt. Han berättar att de spenderade ca 1200 kr
på mat och resten på priser. Han berättade att han och några till lagade pannkakor men det fanns
också bröd, frukt och ostbricka. Han berättade också att de gick igenom alla grupper inför alla, tyvärr
var det inte så många som skrev upp sig men det blev lyckat iallafall. Många tycker att brunch är ett
vinnande koncept som vi ska satsa på kommande år.
§10 Utvärdering av Styrelsedejt
JM berättade att de inventerade källarförråd, SKUffé och kontorsförvaring för att se vad som finns.
Detta pga miljöpolicyn. JM tycker att det gick väldigt snabbt och bra. Det finns nu en
inventeringslista som är delad med alla verksamhetsgrupper.
§11 Utvärdering Höst-SKUL
JS berättar att det var hon och två till i lägerledning. Det var tyvärr en person i lägerledningen som
behövde åka hem under lägrets gång. Hon blev lite besviken på äldre deltagare som planerade
aktiviteterna lite sent vilket ledde till att de inte planerade så mycket. Men också att inget köptes
in till aktiviteterna. JS tycker att vi ska ändra marknadsföringen för SKUL till "att det är på skul så
händer det". tex hyra in hoppborgar. DT tycker att vi måste vara mer tydliga att de kan köpa in
material till deras aktiviteter.
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IB berättar att det är många äldre deltagare som känner sig som att det åker ut och jobbar istället.
JM berättar att hon förstår, men de åker faktiskt ut på Höst-SKUL för en lägre summa där de har
ansvar. VM tycker att det är lite konstigt att äldre personer ska betala för att att åka ut.
Men många i styrelsen tyckte att det inte åker ut för att jobba utan för det är roligt. Man ska inte se
det som ett jobb. Styrelsen tycker att VMs idé om att på första mötet så brainstormar man aktiviteter
och sedan placerar de ut aktiviteter på schemat som folk sedan kan ta ansvar över.
IB tycker också att vi måste vara tydligare med vad lägerledningen representerar till äldre och yngre
deltagare så deltagarna kan ta hjälp av lägerledningen när de har hamnat i en svår situation, ger
exempel från en händelse på Höst-SKUL 1 . WZS tycker att vi ska ändra planeringen för läger,
kommunikationen mellan äldre deltagare och lägerledningen men också att få folk att spendera
pengar från SKUs pengar. WZS  meddelar att Marie-Louise säger att vi måste lägga deltagarlistan i
kuvär pga GDPR. Styrelsen diskuterade också huruvida deltagarlistorna är lägergruppens ansvar eller
lägerledningens. Många tycker att någon för resp. lägerledning bör ha ansvar för listorna för att få en
bättre överblick av deltagarna.
Mötet ajourneras till 19.05
§12 Verksamhetsgrupperna
a) Evenemangsgruppen
i. Prison Island
Evenemangsgruppen har beslutat att flytta evenemanget eftersom det är väldigt få anmälda. Kan
också påverkas av att många aktiva medlemmar är ute steg 2-läger. Den är flyttad till 24 november.
ii. Första hjälpen
IB berättar att Första hjälpen-utbildning är bokat den 21 november för ca 30 personer. Det kostade
ca 9000 kr. IB är ansvarig för evenemanget.
iii. Sportaktivitet
Jessica Von matern är ansvarig för den, de ska spela volleyboll i Täby Racketcenter. Eventet äger rum
den 10e november.
b) SKUffégruppen
i. Tema-Skuffe
JM berättar att det är tema-skuffe imorgon. IB berättar att det är Halloween-skuffe. De ska också ha
många andra aktiviteter istället för en stor som förra året.
c) Lägergruppen
i. Nästa möte
JS har sammankallat till nästa möte.
ii. Jul-SKUL
Julskul är den 29 november till 1 december. Jm meddelar att en lägerledning behöver
tillsättas till nästa styrelsemöte.
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d) Internationella gruppen
i. Nästa möte
Är framflyttat, men blir av inom de närmsta veckorna.
ii. Miljömässa
JM berättar att hon och Malin S har kommit överens om att Internationella gruppen ska ansvara för
miljömässan för denna termin. Den kommer att vara den 27 november.
e) Musikgruppen
i.Nästa möte

§13 Midnattsvolleyboll
JM berättar midnattsvolleybollen sker den 16 november och vi behöver ordna anmälan omgående.
JM tar på sig detta.
Sophie Edström ansluter till mötet klockan 19.07
§14 Ungdomsmässor
Den 24e oktober kan inte någon från ledarutbildningen hålla i mässan. Så SKU behöver hitta någon
som kan göra det. SE föreslår att lägga upp i ledargruppen på facebook.
§15 Medlemsregistrering
WZS berättar att vi har slagit medlemsrekord! Vi har nu 560 medlemmar. JM säger att senast vi slog
medlemsrekord var 2017 med 526 medlemmar. DT tycker det är roligt att vi har så många aktiva
också. WZS berättar att smsutskick kostar 1600 kr om året vilket många tycker är dyrt. William
fortsätter undersöka möjligheten för detta.
Elin Grundström ansluter till mötet klockan 19:45
§16 Taizeresa
JM berättar att det inte blir av pga att allting i samband med planer med församlingen bokades
försent. Det finns inte någon chans att vi kan åka pga att det inte finns några platser kvar i taize för
höstlovet. JM berättar att hon har pratat med Maria Källström (ungdomspräst) som berättar att de
skulle kunna haka på med deras taizéresa med gymnasiekonfirmander. under påsklovet 2020. DT
berättar att han pratade med Maria och hon hade sagt att 118-årsgränsen även räknas för de som
fyller 18 samma år. JS föreslår en intresseanmälan och att vi återupptar diskussion nästa möte.
Isabella Backryd ansluter till mötet klockan 19.49
§17 Miljöpolicy
JM berättar att de har inventerat osv. Och att man ska informera alla verksamhetsgrupper att en
inventeringslista finns.
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§18 Ekonomi
JS berättar att de ska bokföra Höst-SKUL snarast och påminna alla som ej betalat sin deltagaravgift
ännu.
§19 Övrigt

§20 Mötet avslutande
Ordförande Julia Malmberg avslutar mötet 19:56

Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

__________________________

Julia Malmberg
Mötesordförande

Filip Eriksson
Sekreterare

__________________________
William Zethelius Sällbom
Justerare
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