Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 20-06-01
Protokoll 20-04

Styrelsemötesprotokoll 2020-06-01
Närvarande
Filip Eriksson (FE) , Malin Sangfelt (MS), Axel Legelius (AL), Isabella Backryd (IB), Emma Byrenius (EB),
William Zethelius Sällbom (WZS), Oscar Lagerlöf (OL), Samuel Tuvstedt (ST)
Frånvarande
Clara Torpman, Douglas Tamm, Gustav Lundmark,
Åhörare

Plats
Biblioteket, Tibble kyrka

§1

Mötets öppnande

Styrelsen beslutade
Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:20
§2

Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
att

välja Filip Eriksson till mötesordförande

§3

Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
att

välja Isabella Backryd till sekreterare

§4

Val av justerare

Styrelsen beslutade
att  välja William Zethelius Sällbom till justerare
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§5

Mötets beslutanderätt

Mötet hade beslutanderätt på 8 stycken styrelsemedlemmar.
§6

Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att

fastställa föredragslistan som den är.

§7

Föregående protokoll

Inga protokoll lades till handlingarna.
§8

Verksamhetsgrupperna
a)Evenemangsgruppen
i. Kommande möten - Ingen har hört om några kommande möten och det
kommer att hållas ett möte efter sommaren.
iii.aktiviteter - Ska hållas efter sommaren
iiii.sportaktivitet - Ska hållas efter sommaren.
b)SKUffégruppen- Inget nytt pga Corona.
c)Lägergruppen
i. Första möte- Ska ha ett möte inför HÖST-SKUL mer information kommer
att komma senare.
d) Internationella gruppen
i.Första möte - Mötet blir efter sommaren.
e) Musikgruppen i. Ett möte var planerat men det blev inte av.

§9
Utvärdering Picknick
Det var 8 stycken deltagare och Douglas Tamm och Filip Eriksson handlade mat för 1446 kr. Det fanns
tre vattenmeloner och deltagarna tyckte att det var mysigt. Det fanns mycket mat men det löstes
med att deltagarna fick ta med sig mat hem och det var ändå uppskattat. EB tyckte att det var synd
att det var dåligt väder. Det var även synd att det var så få deltagare, men med tanke på situationen
under Corona så är det förståeligt. Det blev lite försenat men det gjorde inte så mycket. FE sa at det
var bra reklam så det nåddes ut till många på sociala medier.
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§ 10 Utvärdering Sommarfestivalen
Det var 31 personer som kom. Det var en budget på 10 000 kr och de olika aktiviteterna kostade
följande; airgames 2500 kr, bergamunken 1100 kr, fat franks 5390 kr.
Musikunderhållningen var jättebra sa FE. Flera band och deltagare sjöng/spelade och det var mycket
uppskattat. Joakim Persson hjälpte till med att sätta upp musik utrustningen och det var mycket
uppskattat. Många hjälpte även till att plocka undan. Det var lagom med tid och det fanns god tid att
plocka fram och plocka undan sakerna efteråt. Det serverades pizza och det var väldigt gott och
självklart vegetariskt. Hela evenemanget var uppskattat och ingen kommer på något man kunde göra
för att förbättra till nästa gång. WZS Airgames grejen var uppskattat och väldigt roligt och något man
vill ha med igen. ST en grej är att om det blåser så ska man se till att fler saker ska sitta fast så att
inget blåser iväg. WZS tycker även att vi behöver ett bättre sätt att sätta upp flaggor på, det blir lätt
att flaggor trillar ner. FE poängterar att hela styrelsen måste hjälpa till att göra saker till
sommarfestivalen, eftersom det är styrelsens jobb. Detta är bra att veta till nästa år.
§11 Representation
Alla representationer på sommarens läger är inställda på grund av Corona. Därför satsar vi på att
styrelsemedlemmar som är ledare på lägren ska representera SKU och ge information till
konfirmanderna.
Samuel och Isabella ska representera på P1 och P2 ska FE kolla upp vem som kan.
§12 Fortbildning
Isabella ska anordna fortbildning för förtroendevalda. Det bör ske i höst beroende på hur Corona
situationen är till hösten. Budgeten ligger på 7000 kr.
HLR avvaktar vi till hösten beroende på hur Corona situationen ser ut. Budgeten ligger på 14 000 kr.
§13 Upptaktsveckan
Vi får ser hur upptaktsveckan blir i höst. Datumen är bokade men vi väljer att avvakta och ser hur de
allmänna rekommendationerna från folkhälsomyndigheten blir tills dess. Vi är öppna
för anpassningar och har ett öga under sommaren.
§14 Höstskul
Hur HÖST-Skul blir av eller ej är ännu inte bestämt. Kanske blir det begränsningar och liknande. Vi
följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och avvaktar tills vidare innan vi
bestämmer/anpassar lägren. I värsta fall så kan vi behöva ställa in.
Lägren är planerade att vara 9-11 oktober och 16-18 oktober.
§15 Vårskul 2021
DÅM ska vara den 17/4 2021. FE har kollat när lägret ska vara och bestämmer att ha det 16-18. Han
bokade det här istället för valborgshelgen då FE tror att det kommer att göra att många väljer valborg
istället för Vårskul. FE tror att det kan bli utmaning igen att hitta deltagare till DÅM men det tror FE
att valberedningen kommer att klara av.
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§16 Midnattsvolleybollen
Midnattsvolleybollen ska vara den 14 november eller 21 november. Kansliet undrar om vi vill boka
sporthall eftersom Vaxholms kommun inte låter SKU Vaxholm boka sporthall pga corona. Därför vill
de ha en plan B. WZS känner att vi inte har kapacitet att anordna midnattsvolleybollen. MS föreslår
att vi undersöker saken om vi kan anordna midnattsvolleyn. Vi återkommer med svar till kansliet vid
ett senare tillfälle.
§17 Styrelse Tröjor och merch
Douglas Tamm ska köpa styrelse-tröjor och de är påväg. En livlig diskussion sattes igång angående om
hur namnen ska vara på styrelse-tröjorna.
Förslag på merch med SKU på; pennor, tygkassar, vattenflaskor,
Mötet ajourneras till 19:22
§18 Ekonomi
Mötet öppnas igen kl 19:22
Ingen av de ekonomiansvariga är närvarande på mötet, men WZS ringde Douglas och de kommer att
bokföra ikapp när skolan slutar denna vecka. DT sa att det finns pengar att spenderas och det kan
användas nästa termin.
§19 Kyrkfönstret
Någon ska skriva några rader till kyrkfönstret om det som kommer att ske efter sommaren. Detta ska
vara klart till den 4:e Juni. Oscar Lagerlöf sa att han kan göra det.
§20 Nästa möte
Vi bestämmer att nästa möte kommer att vara den 18:e Augusti 2020.
§21 Övrigt
FE och WZS ska åka till Nordea för att bli firmatecknare.
Styrelsen beslutar
att ge Isabella Backryds nycklar till William Zethelius Sällbom
WZS undrar när SKUSS-mässan ska vara och FE svarar att han ännu inte har fått något svar från SKUSS
när det ska vara.
FE säger att SKU podden kommer att komma tillbaka till sommaren. Då får medlemmar
information om vad som händer efter sommaren.
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§22 Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 19:38

Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

__________________________

Filip Eriksson
Mötesordförande

Isabella Backryd
Sekreterare

__________________________
William Zethelius Sällbom
Justerare
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