Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 20-03-31
Protokoll 20-02

Styrelsemötesprotokoll 2020-03-31
Närvarande
Filip Eriksson (FE) , Samuel Tuvstedt (ST), Isabella Backryd (IB), Malin Sangfelt (MS), Gustav Lundmark
(GL), Axel Legelius (AL) och Douglas Tamm (DT), Clara Torpman (CT), Emma Byrenius (EB)
Frånvarande
Oscar Lagerlöf, William Zethelius Sällbom,
Åhörare

Plats
Biblioteket, Tibble kyrka

§1

Mötets öppnande

Styrelsen beslutade
Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:40
§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
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§5

Mötets beslutanderätt

Mötet hade beslutanderätt på 9 stycken.
§6

Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att

fastställa föredragningslistan som den är

§7

Föregående protokoll

Inga protokoll att lägga till handlingarna.
§8

Verksamhetsgrupperna
a)Evenemangsgruppen
i. Första möte - inget möte
b)SKUffégruppen
i. Första möte - Hade ett digitalt möte som ca 6 stycken deltog på. Tema
skuffen är bestämda och scheman har satts. Oro finns att temaskuffen kanske inte
kan genomföras pga Corona.
ii. Tema-skuffe
Lägergruppen
i. Första möte -har inte haft ett första möte.
Internationella gruppen
i.Första möte - inget första möte
Musikgruppen

§9

Utvärdering grupptakt

Ca 12 st som kom. Brunch serverades av de som anordnade och med noga hygien med matlagning
med handskar och bordsservering för att det ska vara så hygieniskt som möjligt. Grupperna fick inga
anmälningar då de flesta som deltog var från styrelsen eller satt redan i en grupp. Vi gick under
budget och nästan all mat gick åt. 439 kr köpte vi in för vilket var under budget. Det var bra
marknadsfört men med tanke på corona krisen så var det rätt så många som kom ändå.
Kanske för ett mer lyckat grupptakt att ha en mer planerad marknadsföring kan man göra reklam för
de som inte sitter i grupper på mässor och skuffe. Varje sammankallande ska skriva en deltagarlista
för varje grupp.
§ 10 Utvärdering Earth hour
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Vi ställde in den pga corona. Det var ett bra val med tanke på de nya restriktionerna med max 50
personer. Vi vill föregå med gott exempel under dessa tider.

§11 Representation
FE går igenom de oplika datumen och uppmuntrar att vi skriver upp oss på olika reppar.
P1 P2 P3 19/7
P4P5 ska vi ha
Fårö prel 26-28/6
Åre: upptaget: ska boka tåg: Olle och Julia Malmberg
Stjärnholm 18/7
Förslag att kommunikatörerna ska promota att man kan anmäla sig för att reppa på SKUs hemsida
och de i styrelsen ska skriva in sig på de datumen de kan.
§12 SKUSS mässa
Stina från skuss kontaktade Filip Eriksson berättade han förra styrelsemötet. Stina föreslår en mässa
efter sommaren på en helg då troligtvis fler kan vara med vi ska föreslå ett datum till henne. FIlip
tänker att vi kör samma mässa som på torsdagar med skuffe efteråt.
Planen är att vi ska planera mässan tillsammans, och förslaget är att ha det på en lördag då det hålls
söndagsmässor på söndagarna, och då kan flera hinna pendla om man har med hela stockholm. Det
kommer att hållas i Tibble Kyrka. FE tycker att vi maxar mässan med band och mycket musik. Vi
preliminär bokar 12/9 att ha mässan på.
§13 DÅM 2020
18 april är DÅM och sista anmälningsdag är 3 april och vi saknar 5 platser. Det finns möjlighet att vara
med på DÅM på distans. Kommunikatörerna lägger ut på instagram i ett försök att få med
medlemmar att delta. DT sa att han kan vara med på distans.

§14 Kyrkfönstret
Vi ska skicka in en insändare till sommarnumret om vad sku har gjort för att avsluta och vad som sker
under sommaren och i slutet. CT tycker att det låter kul och erbjuder sig att skriva och skicka in
texten till kyrkfönstret.
§15 Vår-skul
FE mailat Marie-Louise och frågat om det blir något VÅR-Skul (15-17/5) men har inte fått något svar.
Vi antar just nu att det kommer att bli av och ska sätta en budget på aktiviteter. DT föreslår ett
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förslag på 4000kr. ST säger att vi har stadigt gått under budget på läger. DT säger sedan att budgeten
borde vara 1500kr efter att ha kollat på tidigare läger.
Styrelsen beslutade
att

sätta en budget på 1500kr

§16 Styrelsekickoff
Vi har budget på 3300 kr och FE ska boka ett escape room och sedan ska styrelsen äta hemma hos
någon. CT säger att vi kan vara hemma hos henne.
§17 Ekonomi
FE går igenom för de nya i styrelsen om hur man skriver och fyller i en utläggsblankett. DT säger att
sedan ska utläggning blanketten ligga i ekonomi facket. Taizeresan ställdes in och vi hoppas att
vårskul inte ska ställas in så att vi inte går för mycket plus. Dock finns det chans att resan kan ske på
höstlovet.
§18 Styrelsetröjor
Douglas och Gustav ansvarar för styrelse tröjorna och Sophie Edström har skickat en länk där hon har
beställt tröjorna från innan. DT tycker att vi ska beställa från en annan sida så att alla i styrelsen kan
få hoodie och det kommer kosta 500kr/st
§19 Kontaktpersoner
Styrelsen beslutade
att

sätta Filip Eriksson och William Zethelius Sällbom som nya kontaktpersoner

§20 Övrigt
CT vill kolla så att alla kommunikatörer har gått med i kommunikatörs chatten.
§21 Mötets avslutande
Mötet avslutas 19:25
Protokollet har godkänts och justerats av

Filip Eriksson
Mötesordförande

__________________________
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__________________________

__________________________

Samuel Tuvstedt
Justerare

Isabella Backryd
Sekreterare
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