Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 19-12-10
Protokoll 19-09

Styrelsemötesprotokoll 2019-12-10
Närvarande
Julia Malmberg (JM), Viktor Mauritzon (VM), Filip Eriksson (FE), Douglas Tamm (DT), Malin Sangfelt
(MS), Isabella Backryd (IB)
Frånvarande
Julia Sandström (JS), Gustav Lundmark (GL), William Zethelius Sällbom (WZS), Ida Wallin (IW), Sophie
Edström (SE)
Åhörare

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 Douglas Tamm till justerare.

§5

Mötets beslutanderätt
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Mötet hade beslutanderätt.

§6

Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att

fastställa föredragningslistan som den är.

§7

Föregående protokoll

Har ett protokoll att lägga till handlingarna.
Styrelsen beslutade
att

Lägga protokoll 19-06 till handlingarna.

§8
Utvärdering av Midnattsvolleyboll
VM hyrde en minibuss, detta då ingen hade bil att låna ut. Dessutom var det få som skulle delta med
körkort. Därav valet av minibuss så alla fick plats i samma bil. VM berättar att Julia S köpte lite fika.
Vaxholm vann hela turneringen. Vm berättar att det var 8 personer som deltog.
§9
Utvärdering av Första hjälpen
JM berättar att det var 8 personer som deltog och att utbildningen tog 3h. De som var med tyckte
det var lärorikt och roligt. JM tycker att man kanske ska satsa på att hålla just Första
hjälpen-utbildning varannat år. Detta eftersom det var många som inte anmälde sig p.g.a. de sa att
de deltog förra året.
§10 Utvärdering av Prison Island
VM berättade att de inte var så många men att det var roligt ändå. VM försökte få dit så många som
möjligt. Han berättar också att de fick många rabatter så det kostade bara ca 3000 kr fast vi fastställt
en högre budget. IB  tror att det hänger mycket på vilka som åker dit vänner och så.
§11 utvärdering av Jul-SKUL
JM berättade att vi tog ett beslut i styrelsechatten om att ta pengar från Taizé-budgeten för att få
mer platser på Jul-SKUL. Dock så hoppade många av efter sista anmälningsdag så i slutet var det ca40
deltagare ändå. IB tycker att vi ska hitta ett bättre sätt att fixa deltagarlistan. Det blev problem när
folk anmälde sig att det kom i skräpposten och vanliga mailen. VM föreslår att skapa en mapp för att
underlätta mailen. FE tycker att vi ska vara tydliga med ungefär när man får bekräftelse och att man
ska kolla skräpposten efter mail. IB berättade att en äldre deltagare hittade alkohol hos en av de
yngre deltagarna men Maria Källström, som var säkerhetsansvarig på lägret, hanterade situationen
bra. Och att vi ska vara mycket tydligare med att det inte är tillåtet. IB och DT tyckte att
lägerledningen funkade bra och att de tog bra ansvar. Det blev lite miss mellan lägerledningen
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och äldre deltagare men det sköttes ganska bra. DT berättade att de har köpt en rökmaskin och
utöver annat. De köpte in grejer för ca 6000 kr.

§12 Utvärdering Styrelsehäng
JM berättade att vi gick över budget med 7 kr och att vi såg en film som inte var så bra men att det
var trevligt ändå.
§13 Verksamhetsgrupperna
a) Evenemangsgruppen
VM berättar att nästa aktivitet är bio klockan 9.45 och det är gratis snacks och läsk. Det kostar runt
11000.
Styrelsen beslutade
att

sätta en budget på bio med SKUpå 11000 kr.
Mötet ajourneras till 19.30
Mötet öppnas 19.32

b) SKUffégruppen
i. Inköp
FE berättar att det börjar ta slut på läsk. MS berättar att IB sa att det skulle köpas in någon gång i
november.
ii. Tema-SKUffé
FE ska hålla i tema-SKUffe nästa torsdag tillsammans med Oscar Lagerlöf. De har inte bestämt tema
än men brainstorming är pågående. FE föreslår att ta bort tema-SKUffet pga att de inte finns något
bra tema.
c) Lägergruppen
i. Äldre läger
Nästa läger är Äldrelägret den 24-26 januari och det ska bestämmas en lägerledning.
Styrelsen beslutade
att

välja Elin lange till lägerchef på Äldrelägret 2020.

att

sätta en åldersgräns på 18+ på Äldrelägret 2020.

ii. Årsmöteslägret
JM berättade att under årsmötet förra året kom diskussionen upp om att hålla det i Tibble
istället för Karlberg. DT tycker att det kan testas. FE håller inte med. Han tycker också att man
kan kolla på instagram och rösta vad medlemmarna tycker.
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d) Internationella gruppen
i. Miljömässa
MS berättar att internationella gruppen har haft två möten och att de ska hålla en miljömässa med
en insamling till Världsnaturfonden.
e) Musikgruppen
Inget att ta upp.

§14 MIljöpolicy
JM berättar att vi kommer behöva skicka utskick i slutet av året för att folk ska uppdatera sitt
medlemskap. Miljöpolicy ska utvärderas vid nästa styrelsemöte.
§15 Årsmöte
JM har delat upp verksamhetsberättelsen och hur man ska skriva den. Vi ska bestämma årets ängel
och medlem vid nästa styrelsemöte så hon uppmuntrar alla att fundera lite på det. Vi måste också
publicera handlingarna minst 2 veckor innan årsmötet.
§16 Ekonomi
Julia och Douglas har bokfört ikapp och ska börja på bokslutet i helgen. Douglas säger att vi ligger bra
till.
§16 övrigt
JM berättar William har lämnat in sina nycklar
Styrelsen beslutade
att

ge Isabella Backryds William Zethelius Sällbom nycklar.

§17 Nästa möte
Budgetmöte och kuvertering den 11 januari 2020 klockan 16.00
Styrelsemöte den 20 januari 2020 klockan 18.00.
Styrelsen beslutade
att
att

ha en styrelsedejt den 11 januari 2020.
ha ett styrelsemöte den 20 januarin 2020.
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Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

__________________________

Julia Malmberg
Mötesordförande

Filip Eriksson
Sekreterare

__________________________
Douglas Tamm
Justerare
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