
Svenska Kyrkans Unga i Täby 
Styrelsemöte 19-12-10 

Protokoll 19-09 

Styrelsemötesprotokoll 2020-01-20 
 

 

Närvarande  

Julia Malmberg (JM), Viktor Mauritzon (VM), Filip Eriksson (FE), Douglas Tamm (DT), Isabella Backryd 

(IB), Gustav Lundmark (GL), Julia Sandström (JS) 

 

Frånvarande 

William Zethelius Sällbom (WZS), Ida Wallin (IW), Sophie Edström (SE), Malin Sangfelt(MS) 

  

Åhörare 

 

 

Plats  

Biblioteket, Tibble kyrka 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 

Ordförande Julia Malmberg öppnar mötet klockan 18:42. 

 

§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 Gustav Lundmark 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 två protokoll att lägga till handlingarna.  

 

Styrelsen beslutade 

 

att Lägga protokoll 19-09 och 19-08 till handlingarna.  

 

§8 Utvärdering av Bio med SKU 

VM berättade de var ca 20 st som var med. Det fanns plats för ca 50 st och snacks för alla. VM 

berättade att de visade Toy story 4 och alla tyckte den var bra. VM tycker att det är svårt att hitta 

aktiviteter som har en mellan kostnad. antingen så är det höga eller så är det låga kostnader. 

 

§9 Utvärdering av Julavslutning 

IB berättar att det var problem att spendera pengar då ingen kunde riktigt lägga ut. Men de hade 

dock kött present jakt. VI i styrelsen har hört att det var mysigt. 

 

Julia Sandström ansluter till mötet klockan 19.11 

 

§10 Utvärdering av Verksamhetsåret 2019 

JM berättar våra aktiviteter som vi har haft under året. Att vi hade väldigt mysigt på styrelse 

kickoffen. Och i mars så hade vi Earth Hour IB berättade att de hade tipspromenad, andakt och 

lysrör. De gick också ut på taket och tände tomtebloss. DT tyckte om sommarfestivalen då vi kom på 

nya saker. Dock så var det lite strul med betalningarna för airgames. Hela eventet blev härligt i 

helhet. Verksamhets grupperna har gått bra det har varit lite segt för internationella gruppen. 

Evenemangsgruppen har haft ett bra år. Det har varit några som varit drivna och några som inte har 

gjort något. Skuffe gruppen har gått bra lite segt nu i slutet. Men IB berättar att i början bestämde vi 

vilka som skulle håll i tema skuffena. Verksamhetsgrupper kickoffen var mysig då det var brunch. 

Något som skulle fungera bättre var den allmänna kommunikationen bland alla styrelseledamöter. JS 

tycker att vi har fått ett ökat engagemang i verksamhets grupperna generellt. 

 

§11 utvärdering av Miljöpolicy 

JM berättar att vi har testat miljöpolicyn under hösten. Det enda är pappers utskicken. 

egentligen så är det bara efter konfan de behövs. Sen har vi gjort en inventeringslista som har 

använts åtminstone en gång sen den skapades. Miljömässan är också ny. Men det skulle vi kunna 
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uppmärksamma ännu mer nästa år. Man skulle kunna ha tema skuffe kring det. Det som vi ska 

försöka minska är antalet utskrivna blanketter på upptakts veckan. 

§12 Verksamhetsgrupperna 

a) Evenemangsgruppen 

VM sa att den har gått bra. 

b) SKUffégruppen 

i. Tema-SKUffé 

IB berättar att det inte är något nytt. lite problem att folk inte plockar undan efter sig. 

c) Lägergruppen 

i. Äldre skul 

JM berättar att det är oklart hur det blir då det är ganska få som deltar eftersom det blir en 

kostnadsfråga för köket att ha bemanning i köket. Så de kanske blir självhushållning i gula villan. Bella 

är lägerledning. 

ii. årsmötes lägret 

JM har ett förslag på lägerledning då det är Julia S och Dougas Tamm som lägerledning. Det kommer 

också finnas en ansvarslista. 

 

styrelsen beslutade 

 

att välja Julia Sandström och Douglas Tamm till lägerledning 

d) Internationella gruppen 

i. Earth Hour 

Innan har vi planerat in Earth Hour innan årsmötes lägret. 

e) Musikgruppen 

Inget att ta upp. 

 

 

§13 Kyrkfönstret 

JM berättar att vi har en deadline till på fredag och Julia S ska skriva. 

§14 Årsmöte 

a. motioner 

Vi har fått in en motion på att vi ska starta en intressegrupp för rollspel. Men vi finner inte 

samma intresse som han har. Vi kommer istället att ge ett förslag på årsmötet på hur vi 

tycker det ska behandlas. 

styrelsen beslutade 

 

att avslå Hampus motion i sin helhet.  

b. Propositioner 

i. Verksamhetsplan 

JM har ändrat verksamhetsplanen med fortbildningar så det blir bredare, hon har också 

kontaktat kulturfestivalen ifall den blir av i år eftersom den ändrade budgeten och 

kulturfestivalen. JS tycker att vi avslår den eftersom man inte vet om den kommer ske i år. 

om den sker i år så får nästa års styrelse besluta om de vill vara med. 

styrelsen beslutade 
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att  proposition 1 verksamhets planen 

ii. Budget 

Jul skuls avgiften har vi sänkt avgiften för 15 st som sitter i verksamhetsgruppen till 150 och 

de andra till 300 kr. Bidraget från sku har höjts till 8200kr. Vi har också sänkt alla 

deltagaravgifter.  

styrelsen beslutade 

 

att  anta proposition 2 Budget 

iii. Miljöpolicy 

styrelsen beslutade  

 

att anta proposition 3 miljöpolicy 

 

§15 åretsängel och medlem 

JM föreslår Samuel Tuvstedt till årets medlem då han alltid är på plats. JM  föreslår också Maria 

källström då hon har dragit ett stort lass. IB föreslår annars Filip eller Elin lange.  

 

styrelsen beslutade 

 

att anta välja Oscar lagerlöf och Samuel Tuvstedt till årets medlem och Maria Källström till årets 

ängel. 

 

§16 övrigt 

VM föreslår sommartider som verksamhets låt 

 

§17 Mötets avslutande 

Ordförande Julia Malmberg avslutar sista mötet för verksamhetsåret 2019 klockan 20:25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet har godkänts och justerats av 
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__________________________ 

 

Julia Malmberg   

Mötesordförande  

 

 

__________________________ 

 

Douglas Tamm 

Justerare  

 

__________________________ 

 

Filip Eriksson   

Sekreterare  
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