
Svenska Kyrkans Unga i Täby 
Styrelsemöte 20-08-18 

Protokoll 20-05 

Styrelsemötesprotokoll 2020-08-18 
 

 

Närvarande  

Filip Eriksson (FE) , Axel Legelius (AL), Isabella Backryd (IB),), William Zethelius Sällbom (WZS), Oscar 

Lagerlöf (OL), Samuel Tuvstedt (ST), Clara Torpman (CT), Gustav Lundmark (GL), Malin Sangfelt (MS), 

Emma Byrenius (EB) 

 

Frånvarande 

Douglas Tamm 

 

Åhörare 

Marie-Louise Broström 

 

Plats  

Biblioteket, Tibble kyrka 

 

 

 

§1 Mötets öppnande 

 

Styrelsen beslutade 

 

Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:05 

 

§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 10 stycken styrelsemedlemmar. 

 

§6 Fastställande av föredragningslista 

 

Styrelsen beslutade  

 

att punkt 8 blir arbetsplats 

att      punkt 9 blir ekonomi 

att      punkt 10 verksamhet 

 

§7 Föregående protokoll 

 

Styrelsen beslutade 

 

att    sätter protokoll 20-01, 20-02, 20-03, 20-04 till handlingarna. 

 

§8 Arbetsplats 

 

Marie-Louise vill flytta SKU’s arbetsplats. Detta är bland annat på grund av GDPR. Det blir inte därför 

optimalt att SKU ska ha tillträde till kontoret där personuppgifter behandlats. Dessutom under 

pandemin och corona så finns det flera i riskgrupper som jobbar i kontoret. ML föreslår istället att vi 

får ett eget kontor där vi inte behöver dela utrymme med andra medarbetare. Resten av styrelsen 

håller med om förslaget och tycker att det är en bra idé.  

 

§9     Ekonomi 

 

FE berättar att vi kommer att gå plus i slutet av verksamhetsåret. Detta är på grund av att pandemin 

har gjort att flera av sakerna som SKU har planerat inte kunnat genomföras. Därför är det inte heller 

konstigt att vi går plus istället för minus som vi hade tidigare budgeterat för. 

 

Malin Sangfelt och Emma Byrenius ansluter mötet 18:17 

 

ML informerar även att årets bidrag från Täby Församling har inte betalats ut till SKU och därför ska 

ett möte planeras med ekonomiansvariga så att budgeten för i år och nästa år kan diskuteras. 

 

§10 Torsdagsmässor 

 

ML meddelar att vi kommer att få anordna torsdags mässorna till hösten. FE frågar om hur det blir 

med präster och ML informerar att präster kommer att anordnas av Täby Församling eftersom det 

inte är en SKU aktivitet. Fortfarande måste vi hålla oss till folkhälsomyndighetens restriktioner, till 

exempel att vi bara får ha max 50 personer i kyrkan. Det första skuffét och torsdagsmässan ska 

anordnas den 3 september. 
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Skuffé får också genomföras så länge det följer restriktionerna. OL påpekar att vi ska fortsätta köpa in 

paketerat godis så att det är så hygieniskt som möjligt och det ska även köpas in handsprit. 

 

IB föreslår att vi sätter upp en lista via google formulär så får alla som vill delta skriva upp sig innan 

mässan så att vi kan hantera hur många som kommer. Hela styrelsen är överens om att det är viktigt 

att vi är noggranna med att ha koll på hur många som kommer på mässorna. CT säger att hon kan 

sätta upp formulär så att deltagare kan anmäla sig till mässorna. 

FE och ST säger att musiker har företräde så att de kan spela på mässan. 

 

 

§11 Höst-SKUL 

 

Höstskul kommer att få genomföras och kökspersonalen kommer inte att räknas in i 50 deltagare 

gränsen. Ett förslag av WZS är att ha en till helg så att så många som möjligt får åka ut på läger så 

säkert som möjligt. 

ML säger att det går att ordna om i schemat så att även 2-4/10 kan läggas som ett höstskul så att tre 

läger kommer att anordnas med sammanlagt 150 deltagare utspritt på tre läger.  

 

Gustav Lundmark ansluter till mötet 18:27 

 

 

Styrelsen beslutade 

 

att    genomföra tre höstskuls läger på helgerna (2-4/10, 9-11/10 & 16-18/10) 

att   Isabella Backryd (Lägerchef), Malin Sangfelt (Vice-lägerchef) till HÖSTSKUL 1 (2-4/10) 

att   Wiliam Zethelius Sällbom (Lägerchef), Axel Legelius (Vicelägerchef) till HÖSTSKUL 2 (9-11/10) 

att   Filip Eriksson (Lägerchef), Clara Torpman (Vicelägerchef) HÖSTSKUL 3 (16-18/10) 

 

 

Mötet ajourneras till 19:30 

 

Mötet öppnas 19:35 

 

FE föreslår att öppna anmälan till HÖSTSKUL efter upptakts veckan som blir datumet 3/9 och sista 

anmälningsdagen blir fredagen 18/9 
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§ 12 Upptaktsveckan 

 

FE mailade täby racketcenter och avbokade bokningen för volleybollturneringen eftersom det 

kommer att bli för många deltagare på ett och samma ställe. FE går även igenom schemat som han 

har gjort för alla läger inför upptakts veckan. Detta schemat har gjort att vi delar upp lägret så att de 

alltid är i olika rum och aldrig i något gemensamt område där smittspridning kan ske. Dessutom 

sprids allt ut på tre kvällar för att minska antalet deltagare/kväll. 

Kvällarna är 31/8, 1/9, 2/9. 

 

ML vill att det ska göras en detaljerad plan för hur byten mellan rummen ska ske och så att allt är 

organiserat och att se till att inga deltagare stannar kvar eller hamnar på samma ställe. 

FE säger att det ska göras en ny uppdaterad presentation och att vi ska se till att det inte ska bildas 

köer när deltagare anmäler sig till ledarutbildningen och båt ledarutbildningen. Detta kan ske via mail 

eller via olika länkar. Anmälan till SKU sker via vår hemsida (skutaby.org) eller via 

anmälningsblanketter. 

 

FE diskuterar om vi ska ha en ledare upptakt i år. Det är betydligt fler ledare än 50st och det kan bli 

svårt att dela upp det på flera kvällar. WZS säger att hålla i en ledare upptakt kan bli svårt och 

dessutom är det svårt att ordna mat och hålla det så riskfritt som möjligt på grund av pandemin. 

 

Styrelsen beslutade 

 

att     ställa in ledarupptakten 

 

FE tycker att vi ska göra en film med bilder från lägrena. Självklart att det är tillåtet genom GDPR så 

att inga konfirmander ska inte kunna kännas igen. FE föreslår att Douglas Tamm kan göra och 

redigera filmen. CT gör en presentation som ska visas på upptakten.  

AL föreslår att vi använder en ingång så att vi har koll på alla deltagare under upptakten. Sen så 

skapar vi en chatt och följer schemat så att vi har koll på var deltagarna befinner sig. 

 

Konfirmandgrupper kommer att delas in i olika samlingsrum i skift så att de ska slussas ut från 

upptakten utan att riskera att träffa på varandra inne i kyrkan pga covid-19. FE fortsätter sedan att gå 

igenom om hur upptakten kommer att gå till och i vilken ordning informationen kommer att 

informeras. 

 

§ 13   Verksamhetsgrupperna 

 

a)Evenemangsgruppen  

i.   Kommande möten  

Gustav Lundmark är inte närvarande som är sammankallande. 

ii.  aktiviteter 

iii. sportaktivitet 

b)SKUffégruppen 

i.   Möten 
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OL säger att de ska ha ett möte och inventera skuffet och se till att 

köpa in för första torsdagsmässan. 

ii.  Tema-skuffe 

c)Lägergruppen  

i.   Första möte 

FE säger att nästa möte sker vid JUL-SKUL 

d) Internationella gruppen 

i.   Första möte 

MS säger att de ska ha ett möte snart. 

e) Musikgruppen 

i.   Första möte 

ST säger att de ska kolla intresse för att se vilka som ska spela på 

första torsdagsmässan. 

 

 

§14 Utvärdering Representation 

 

FE säger att vi fick inte åka ut och reppa på läger. Det varierade på lägrena om hur många som kunde 

reppa. 

 

P1 så var det Isabella och Samuel som åkte ut till Täby gård och reppade två gånger och det gick bra 

förutom att andra gången så visste inte dom som var ute om att vi skulle vara där. Annars gick 

reppen bra. 

 

P2 & P4 var ett löpande repp där WSZ gick runt kontinuerligt och reppade, och konfirmanderna 

verkade tycka om det också och verkade även taggade på SKU. 

 

P3 hade en presentation om SKU som fungerade bra. 

 

P5: de flesta av ledarna på P5 sitter i styrelsen så reppen fungerade väldigt bra. Det hölls en kort 

presentation och även kontinuerlig representation under lägret. 

 

Åre & Fårö kontinuerlig representation under lägret som fungerade bra. 

 

Stjärnholm FE kontaktade personer ute på stjärnholm som reppade för oss. han har inte kollat upp 

hur de gick men vi fick lita på dom. 

 

OL säger att det är även bra när ledare som är med i SKU reppar för det gör att konfirmanderna 

redan har koppling till ledaren och därför blir mer intresserade. FE säger att det kanske är något som 

man kan tänka på till framtida läger att ledare är med och reppar. 

 

 

§15 Fortbildning 

 

CT har en person som kan hålla en HLR utbildning som följer alla restriktioner på grund av COVID-19. 
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FE säger att det är viktigt att vi håller utbildningen och CT föreslår att vi kan ha flera tillfällen med HLR 

utbildning så att vi kan minska antalet deltagare och fler tillfällen för medlemmar att kunna delta. 

 

IB berättar att hon har kollat upp utbildningar, men inga som hon har hittat håller i utbildningar nu 

på 

grund av COVID-19. WSZ säger att vi ska fortsätta ser över möjligheterna att anordna utbildningar för 

förtroendevalda. IB ska fortsätta se över möjligheterna för utbildning. 

 

OL ska se över fortbildning för psykisk ohälsa. 

 

§16 Midnattsvolleybollen 

 

WZS har sett över möjligheterna och det är inte möjligt att vi kan hålla en midnattsvolleybollen och 

därför bestämmer att det inte ska hållas av SKU Täby. 

 

§17 Årsmöte 2021 

 

FE föreslår att vi ska börja planera redan nu och se till att spendera mycket pengar och satsa på att 

göra ett jätteroligt årsmöte. Det ska även göras en större investering vilket styrelsen ska tänka på till 

nästa styrelsemöte om vad man ska köpa in. 

MS föreslår att vi ska bjuda på mer saker under årsmötet. 

 

§18 styrelse tröjor och merch 

 

Styrelsetröjorna kostade 3000 kr och vi har 7000 kr kvar att spendera. FE föreslår att vi ska köpa in 

saker som pennor, tygkassar och vattenflaskor. WZS säger att han kan se över vad som kan köpas in. 

 

§19 kuvertering 

 

Det ska skickas ut upptakts veckobrev till alla nykonfirmerad och ledare. Dessa ska kuverteras så 

snart som möjligt. Styrelsedejt är den 19/8 kl 15:30 för att kuvertera allt. 

 

§19 Nyhetsbrev 

Ska vara klart innan upptakstveckan. Fe kan ta upp detta i styrelse chatten om hur man ska göra och 

detta ska helst göras i form av en podd vilket var lyckat förra gången. 

 

§20  Nästa möte 

 

Styrelsen bestämmer framtida möten fram till årsmötet. 

8/9 - 2020 

19/10 - 2020 

18/11 - 2020 

9/12 - 2020 

11/1 - 2021 

1 / 2- 2021 
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§21 Övrigt 

 

Filip och William ska blir firmatecknare och alla kontrakten är färdiga för att skrivas på. 

 

§22 Mötets avslutande 

 

Mötet avslutas kl 20:43 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet har godkänts och justerats av 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Filip Eriksson  

Mötesordförande  

 

 

__________________________ 

 

William Zethelius Sällbom 

Justerare  

 

__________________________ 

 

Isabella Backryd 

Sekreterare  
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