
Svenska Kyrkans Unga i Täby 
Styrelsemöte 20-03-06 

Protokoll 20-01 

Styrelsemötesprotokoll 2020-03-06 
 

 

Närvarande  

Filip Eriksson (FE) , Samuel Tuvstedt (ST), Oscar Lagerlöf (OL), Isabella Backryd (IB), Malin Sangfelt 

(MS), Gustav Lundmark (GL),  Axel Legelius (AL)  och Douglas Tamm (DT), Clara Torpman (CT) 

 

Frånvarande 

William Zethelius Sällbom,  Emma Byrenius 

  

Åhörare 

 

 

Plats  

Biblioteket, Tibble kyrka 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 

Styrelsen beslutade 

 

Nyvalda ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:23 

 

§2 Val av mötesordförande 

 

Styrelsen beslutade 

 

att      välja Filip Eriksson till mötesordförande 

 

§2 Val av sekreterare  

 

Styrelsen beslutade 

 

att     välja Isabella Backryd till sekreterare 

 

§3 Val av justerare 

 

Styrelsen beslutade 

 

att    välja Samuel Tuvstedt till justerare 

 

§5 Mötets beslutanderätt 
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Mötet hade beslutanderätt på 8 stycken. 

 

§6 Fastställande av föredragningslista 

 

Styrelsen beslutade  

 

att lägga till punkten ekonomi på punkt 22 

 

§7 Föregående protokoll 

 

Inga protokoll att lägga till handlingarna. 

 

§8 Val av firmatecknare 

 

Styrelsen beslutade 

 

att  välja William Zethelius Sällbom och Filip Eriksson till firmatecknare för verksamhetsåret 2020. 

 

§9 Val av kontaktpersoner 

 

Styrelsen beslutade 

 

att  välja Malin Sangfelt och Isabella Backryd till kontaktpersoner för verksamhetsåret 2020. 

 

§ 10 Val av registeransvarig 

 

Styrelsen beslutade 

 

att  välja Malin Sangfelt till registeransvarig för verksamhetsåret 2020. 

 

§11 Val av ekonomiassistent 

 

Styrelsen beslutade 

 

att  välja Gustav Lundmark till ekonomiassistent för verksamhetsåret 2020. 

 

§12 Val av övriga poster inom styrelsen 

 

Styrelsen beslutade 

 

att  välja Clara Torpman, Oscar Lagerlöf och Emma Byrenius till kommunikatörer för 

verksamhetsåret 2020. 

att  välja Oscar Lagerlöf till registerassistent för verksamhetsåret 2020. 
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§13 Utvärdering äldrelägret 

 

Vi var 8 stycken deltagare på lägret sa ST. Det var roligt. Vi åkte i tre bilar ut till Karlberg. Vi spelade 

poker, kollade på filmer och två stycken, Simon och Samuel, spelade många psalmer under lägret. IB 

sa att lägret var väldigt mysigt. 

FE föreslår att vi ändrar vår strategi att kommunicera med köket eftersom vi var få deltagare om vi 

vill få mat lagad åt oss. Han säger även att en trolig anledning till att varför vi är så få deltagare på 

lägret är för att vi är inne i en generationsbyte och färre äldre deltar på aktiviteter.  

MS säger att lägret är väldigt uppskattat och anser att det är viktigt att lägret finns kvar.  

CT föreslår att man kanske ska ha lägret på en annan årstid så att fler troligen kan åka och skapa 

mysigare stämning än att ha lägret i Januari.  

ST säger att det var en specifik kompisgrupp som åkte ut på lägret och att det är därför lägret var lite 

annorlunda från tidigare år, men fortfarande väldigt bra och skönt för de äldre ska medlemmarna. 

 

 

§14 Utvärdering årsmöte och årsmötetsläger 

 

FE säger att det var 15 stycken totalt på lägret och på mötet var det 24 röstberättigade och 26 

deltagare varav 2 stycken var över 30 år gamla och fick ej rösta.  

OL säger att bussen var ganska överdrivet stor eftersom de var få deltagare på lägret. Det är kanske 

något man ska se över till nästa årsmöte läger med tanke på kostnaderna.  

ST pratar om att några deltagare åkte med i läger bilen. FE pratar om med tanke på miljöpolicyn att vi 

vill hålla ned antal bilar som åker ut på lägret, och därför få fler att vilja åka ut på lägret med bussen. 

DT sa att det var ett bra läger och det blev ganska sent men det var bra stämning på lägret.  

ST säger att de höll i ett musikquiz på kvällen som kvällsaktivitet.  

DT höll med om att det skapade en bra stämning med att ha musikquiz.  

Men ST säger att de var lite sent att de fick reda på antalet deltagare när man skulle planera 

aktiviteten. 

FE säger att om det är många deltagare som ska med så borde man kanske ha bestämt att det ska 

vara en kvällsaktivitet medan om de är få så kan det vara mer fritt och upp till lägeransvariga att 

slänga ihop en mindre aktivitet om man vill. Vi ska försöka ha en aktivitet på kvällen när man åker ut 

på årsmötesläger men beroende på antal deltagare kan det vara en stor eller en liten aktivitet. 

ST pratade om att när årsmötet var slut så var det lite få aktiviteter och vissa kan ha upplevt att det 

var onödigt att vara med på lördagskvällen till söndagen.  

MS tyckte att det var skönt att ha inga aktiviteter efter ett långt möte, filmen som spelade och att 

kolla på mello var en skön omväxling. 

Överlag så var årsmötes lägret bra och roligt. 

 

Gustav Lundmark anländer till mötet 19:01 

 

Årsmötet var bra och med ett bra presidium, som var stabila och mycket erfarna.  

FE pratade om att det var ett snabbt möte och vissa saker diskuterades längre än andra men 

överlag så var det ett snabbt och effektivt möte.  

GL sa att långtidsinvestering som föreslogs på årsmötet är något som kan vara väldigt viktigt inför 
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framtiden. En motion avslogs men styrelsen ska undersöka under verksamhetsåret om att ha ett 

evenemang för rollspel. 

IB sa att man hade partyhattar som var nytt för i år. Det uppskattades då de som blev nominerade 

fick partyhattar.  

FE pratade om att skuffet var väldigt litet och DT tycker att vi ska köpa in godis och göra saker fler 

gratis för deltagare på mötet. 

IB pratade om att det är viktigt att hålla koll på att kyrkan stänger kl 16:00 på fredagar så att den som 

kör läger bilen borde ha tillgång till nyckel om de ska hämta grejer i kyrkan. 

  

§15 Årets stora aktiviteter och dess datum 

FE går igenom de  stora aktiviteterna som är: 

 

Earth Hour 28 mars 

Sommarfestivalen 30 maj 

Sista skuffet 28 maj. 

DÅM 18 april och sista anmälningsdag 3 april 

VÅRSKUL 15-17 maj 

Upptaktsveckan 1-2 september 

Volleyboll Tävlingen 5 september 

HÖSTSKUL 9-11 oktober & 16-18 oktober 

Midnattsvolleybollen november 

JULSKUL 27-29 november 

Äldrelägret 29-31 januari 2021 

Årsmötet och årsmötets lägret 12-14 februari 2021 

 

 

§16 Verksamhetsgrupperna 

a) Genomgång 

FE går igenom de olika grupperna och vad de gör 

 

b) Val av styrelsens representanter 

 

Styrelsen beslutade 

 

att   sätta Filip Eriksson som sammankallande för Lägergruppen 

att   sätta Oscar Lagerlöf som sammankallande för skuffégruppen 

att   sätta Samuel Tuvstedt som sammankallande för musikgruppen 

att   sätta Malin Sangfelt som sammankallande för internationella gruppen 

att   sätta Gustav Lundmark som sammankallande för evenmangsgruppen 

 

Dessa gick med i de olika greupperna 

Lägergruppen: Gustav Lundmark, Oscar Lagerlöf, Clara Torpman, Malin Sangfelt 

Skuffegruppen: Isabella Backryd, Filip Eriksson, Samuel Tuvstedt,  

Evenemangsgruppen: Axel Legelius, Oscar Lagerlöf, Douglas Tamm, 

Internationella gruppen: Isabella Backryd, Douglas Tamm, Clara Torpman, Axel Legelius 
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Musikgruppen: Gustav Lundmark, Oscar Lagerlöf, Malin Sangfelt 

 

c) Riktlinjerna 

 

(FE) Berättar vad riktlinjerna är och vad de betyder. 

 

Mötets ajourneras kl 19:27 

 

§17 Earth Hour  

 

Mötet öppnas kl 19:55. 

 

MS säger att de ska ha ett planeringsmöte snart i internationella gruppen. FE säger att kyrkan och 

skuffet är bokat 28 mars. Det brukar vara runt 10-12 deltagare på evenemanget. 

 

Styrelsen beslutade 

 

att   sätta en budget på 500 kr för Earth Hour  

 

§18  Grupptakt 

 

Förra grupptakten var en brunch och FE pratade om att det var lyckat och föreslår att ha brunch igen. 

Det är viktigt att lyfta grupptakten så att vi kan få in många födda 2004 i verksamhetsgrupperna, då 

de är många som är relativt aktiva på skufferna. MS sa att förra grupptakten var den 4:e april. FE 

föreslår att man ska ha grupptakten den 21 mars FE ska försöka boka en lokal då. Om det inte går 

den 21 mars så ska grupptakten hållas den 25 april. 

 

Styrelsen beslutade 

 

att   sätta en budget på 1500 kr på grupptakten 

 

§19 Vår-SKUL 

 

FE vill att vi marknasför lägret och vanligtvis så brukar det vara rutinerade deltagare. Lägergruppen 

ska ha ett möte och lägga fram ett förslag på lägerledning till nästa styrelsemöte. Dessutom föreslås 

det att man ska försöka ha nya saker på VÅR-SKUL och fokusera på tro om Maria Källström kanske vill 

prata mer om tro som har uppskattas mer på tidigare år. Variation och ett läger mer fokuserat på tro 

skulle passa bra anser många. Vi vill öppna anmälan för VÅR-SKUL i början av april, ca en vecka in i 

april. 

 

§20 Andra SKU-aktiviteter 

 

DT vill att evenemangsgruppen ska åka till Gröna Lund, kanske att man har en lägre  

anmälningsavgift. Eftersom det är en stor och mycket att boka aktivitet. Kanske  
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att deltagaravgiften ligger på 50-70 kr. 

DÅM har många platser som måste fyllas, och vi är fortfarande den största avdelningen och  

vi vill åka med många platser. FE säger att det får göras reklam på mässor och skuffèn. 

DT tycker att vi ska ha dodgeboll som sportaktivitet, GL tycker att volleybollen var bra som var förra 

terminen. CT föreslog att ha en röstning på instagram om vad medlemmarna vill göra för aktivitet 

som styrelsen tyckte var en bra idè. CT ska ansvara för röstningen. 

 

§21 representation 

 

FE har pratat med alla lägerledningar och har börjat att få datum för representationerna. FE säger att 

vi kanske inte behöver prioritera P5 och vår till höst eftersom det är många i styrelsen som redan är 

där, därför kan det i värsta fall inte vara någon som åker ut dit i år. Dessutom ska man gärna 

kombinera yngre och äldre representanter. Hela styrelsen kommer att hjälpas åt att hitta folk som vill 

vara med och representera. Ingen färja och tåg är bokat till fårö och Åre. 

 

§22 Ekonomi 

 

DT förklarar om hur året kommer att se ut. Att sommarfestivalen kommer att ha 10 000 kr i budget i 

år, och det kommer att kräva mycket tid och planering. DT informerar att det är viktigt att behålla 

kvitton för utlägg och liknande och hur man gör med kvittona.  

 

Gustav Lundmark och Filip Eriksson lämnade mötet 20:32 

 

Alla budgetar över 1000 kr måste ha ett styrelsebeslut. 

 

Gustav Lundmark och Filip Eriksson kom tillbaka till mötet 20:35 

 

§23 Styrelese Kick Off 

 

FE ger förslag om att köra escape-room och sedan äta middag hemma hos någon efteråt. Laserdome 

och paintball är förslag från andra ledarmöter. DT, MS och FE diskuterar hur budgeten var förra året. 

Styrelsen ska kolla upp hur mycket det kostar på att köra escape room. Vi sätter att ha styrelse kick 

offen 25 april med chans att det kan flyttas på grund av grupptakten 

 

Styrelsen beslutar: 

 

att    sätta en budget på 3300 kr på styrelse Kick Off. 

 

§24 Styrelse Tröjor 

 

Ett förslag att köpa in hoodies för de nya i styrelsen. Douglas och Gustav tar ansvar att ta hand om 

styrelse tröjorna. Det finns en chans att om det är billigt så kan de som redan har koftor också kan få 

hoodies. 
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§25 Policys 

 

Vi har en ny miljöpolicy och FE berättar om var den innebär och den finns i drive mappen. 

Kommunikatörerna ansvarar för att skriva en kort riktlinje om hur kommunikatörerna och 

sammankallande ska samarbeta. Det ska senare läggas ut i drive mappen. 

 

§26 Nycklar 

Styrelsen beslutade 

 

att    Filip Eriksson, Douglas Tamm, Malin Sangfelt och Isabella Backryd ska få nycklar och blipp. 

att    låta en blipp ligga kvar i kontoret för styrelsemedlemmar att använda i kyrkan. 

 

§27 Vårens möten 

 

Styrelsen beslutade 

 

att sätta styrelsemöten på dessa datum; 31 mars, 6 maj, 1 juni 

 

§28 Lösenord och inloggningar 

 

Styrelsen bestämde lösenord och inloggningar 

 

 

§29 Övrigt 

 

FE berättar att de ska planera in ett möte med styrelse arbetarna. FE förslår att ha det på ett 

styrelsemöte. Det ska även göras reklam för Taize resan för att få mer medlemmar att anmäla sig. 

BE Brave ska komma nästa torsdag och prata om deras organisation till utsatta kvinnor och kvinnor 

inom kyrkan. De kommer att ställa upp en monter och sprida sin organisation. 

En barnhälso utvärdering ska göras och det får bara vara folk som är under 18 som får delta. 

Ett regelbundet nyhetsbrev ska även börja att skrivas. GL föreslår att man skapar en podd som kallas 

SKU podden. Det kan innehålla nyheter och annat roligt. 

Ida från SKUSS har föreslagit och pratat med några från styrelsen och ha en gemensam mässa där 

man inbjuder hela SKUSS och hålla den tillsammans med SKUSS. Det är många i styrelsen som tycker 

att det var en bra idè. 

 

Det har nu fixat med swish och nu har vi swish på skufferna och betalningar på lägrena. Det måste 

swishas över 10 kr på skuffet. Det är viktigt att information kommer ut att swish finns och att det är 

en 10 kr gräns. 

 

§30 Mötets avslutande 

 

Mötet avslutas 21:05 
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Protokollet har godkänts och justerats av 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Filip Eriksson   

Mötesordförande  

 

 

__________________________ 

 

Samuel Tuvstedt 

Justerare  

 

__________________________ 

 

Isabella Backryd   

Sekreterare  
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