Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 20-09-08
Protokoll 20-06

Styrelsemötesprotokoll 2020-09-08
Närvarande
Filip Eriksson (FE) , Axel Legelius (AL), Isabella Backryd (IB), Samuel Tuvstedt (ST), Clara Torpman (CT),
Gustav Lundmark (GL), Emma Byrenius (EB), William Zethelius Sällbom (WZS)
Frånvarande
Malin Sangfelt, Oscar Lagerlöf, Douglas Tamm
Åhörare
Svante Rinalder (SR), Elin Grundström (EG)
Plats
Biblioteket, Tibble kyrka

§1

Mötets öppnande

Styrelsen beslutade
Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:37
§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 Axel Legelius till justerare
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§5

Mötets beslutanderätt

Mötet hade beslutanderätt på 7 stycken styrelsemedlemmar.
§6

Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att  Fastställa föredragningslistan i sin helhet
§7

Föregående protokoll

Har inga protokoll att lägga till handlingarna.
§ 8 Verksamhetsgrupperna
a)Evenemangsgruppen
i. Kommande möten
Gustav Lundmark ska sätta ett datum för ett första möte för den här terminen.
ii. aktiviteter
Hela styrelsen diskuterar olika ideer på aktiviteter som evemangsgruppen kan
anordna. Dessa inkluderar; gokart, bio, laserdome, fångarna på fortet, escape room,
julmarknad, höghöjdsbana, bågskytte, bumperball.
iii. sportaktivitet
IB föreslår att gå och köra curling i Danderyd. Det brukar vara något som många
brukar tycka är väldigt roligt. GL informerar att sportaktiviteter måste hållas ganska
snart och inte för sent på terminen.
b)SKUffégruppen
i. Möte
Oscar Lagerlöf är inte med på mötet (som är sammankallande för
skuffégruppen) men OL har inventerat och köpt in till skuffét. De har dessutom haft
ett möte.
ii. Tema-skuffe
OL ska ha ett möte och försöka sätta upp tema-skuffén nu när
ungdomsmässorna är igång på torsdagar. De har 6000 kr att spendera på
tema-skuffén. GL & FE säger att det är bra att man spenderar mycket pengar på lite
större tema-skuffén nu när vi har så mycket pengar över från höstterminen.
c)Lägergruppen
i. Nästa möte
Nästa möte sker vid JUL-SKUL och lägerledningarna och äldredeltagare
ska ha möte inför HÖST-SKUL och se till att planera lägrena.
d) Internationella gruppen
Det händer inte så mycket för internationella gruppen under den här terminen.
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e) Musikgruppen
Ska fortsätta fixa musiker till ungdomsmässorna och hittills har det gått bra och
Samuel Tuvstedt sköter så att alla mässor får musiker.
§9

Valberedningen

Elin Grundström och Svante Rinalder från valberedningen informerade om hur deras arbete kommer
att gå till och att de kommer ha intervjuer om både det som har fungerat sämre och bättre i
styrelsen.
SR säger att de även ska göra lite reklam för styrelsearbetet för att kunna locka fler till att sitta i
styrelsen. Detta ska göras på sociala medier och inkludera intervjuer och lite roliga filmer. SR och EG
ska även presentera sig på instagram och facebook så att medlemmarna vet vilka de är.
§10

Utvärdering Upptakt

FE berättar om upptakten som var utspridd på tre kvällar. Det hade gjorts ett schema så att
grupperna aldrig skulle träffa varandra, detta för att minska smittspridningen. FE tyckte att det
fungerade bra för att man kunde komma närmare varje individ och informera mer om SKU.
Det gjordes inga QR-koder men det fanns blanketter och det lades upp på sociala medier att man kan
registrera sig på hemsidan. Styrelsen höll en kort presentation om SKU och ledarutbildningen.
GL tyckte att det var bra att man delade upp alla i grupper så att man kunde få mer kontakt med
ungdomarna så att de skulle kunna anmäla sig.
GL påpekade att ledarutbildningen försvann lite under upptakten då anmälningarna gjordes via mail
för att minska trängsel och köer.
EB berättar om att det var ganska få som kom och det kan bero på att det blev problem med
kuverteringen och vissa fick hem tomma kuvert. FE tycker att fler i styrelsen borde komma på
kuverteringsmötena och IB informerade att styrelsedejterna måste planeras med längre varsel så att
fler kan komma och inte dagen innan, men detta skedde på grund av att det första styrelsemötet inte
kunde hållas tidigare än tänkt.
Vi tänker att vi i fortsättningen ska dela upp upptaktsveckan mer lägervis. Det blir roligare för
konfirmanderna och även mer effektivt för styrelsen och rekrytering till SKU och ledarutbildningen.

§11

Höst-SKUL

FE säger att det behövs fler äldredeltagare till lägrena. Det är alldeles för få som har anmält sig. Det
är bestämt att det ska vara 35 yngre deltagare och 15 äldre deltagare.

Styrelsen beslutade
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att lägga 2000kr i budget på varje HÖST-SKUL.
att sätta William Zethelius Sällbom som ny lägerchef för HÖST-SKUL 1 istället
för Isabella Backryd.

§12

Ekonomi

FE säger att han, DT och Marie Louise Boström har haft ett möte. Där informerade Marie Louise om
att SKU inte har fått sitt bidrag på 200 000 kr från Täby Församling. Det innebär att vi kommer att få
ett stort budgetöverskott. Därför är förslaget att till nästa verksamhetsår minska bidraget. Detta
kommer inte innebära att vi inte kommer att hålla i aktiviteter, men planen är att ta in mindre och
spendera mer pengar då vi gick plus året innan med ca 50 000 kr.
Bidraget kommer att komma i september (2020) och kommer att ligga på 200 000 kr och GL och DT
säger att de ska räkna på hur mycket de ska ge förslag till årsmötet på hur mycket bidraget kan ligga
på nästkommande verksamhetsår.
§13

Fortbildning

CT säger att hon har varit i kontakt med Lena som är intresserad av att hålla i utbildningar i HLR. Hon
har ännu inte fått ett svar. Planen är att det ska ligga på kvällstid och 2-3 tillfällen med ca 10
personer/tillfälle.
IB väntar på svar för fortbildningen för fötroendevalda, men är misstänksam till om det kommer att
kunna genomföras (pga corona) men hon jobbar för att det ska bli genomfört det här
verksamhetsåret. Annars är hon redo för att lägga upp all information så att nästa års styrelse kan
genomföra utbildningarna.
Oscar Lagerlöf säger att han har hittat fortbildningar om psykisk ohälsa. De är ganska dyra men de är
fortfarande något styrelsen vill genomföra. CT ska försöka få svar till nästa styrelsemöte om HLR så
att vi kan se hur offerten blir där och hur mycket vi kan lägga på föreläsningen om psykisk ohälsa.
CT lämnar mötet kl 19:26
Mötet ajourneras till 19:35
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§14

Nyhetsbrev

Mötet öppnas kl 19:36
FE säger att det vore bra om man gör en poddavsnitt så att alla nya medlemmar kan få information
om allt som kommer att ske i SKU.
GL föreslår att vi ska bestämma några aktiviteter innan podden så att det finns tydliga datum.
Styrelsen kommer då överens om att göra podden efter alla HÖST-SKUL så hinner
verksamhetsgrupperna bestämma datum för aktiviteterna.

§15 Årsmöte
FE säger att vi ska se till att vi planerar i tid för årsmötet och vill gärna att vi satsar mycket på
årsmötet och planerar i tid. Dessutom ska vi se till att göra en ny rolig styrelselåt.

§16 Kontor
SKU har fått ett nytt eget kontor och FE ger förslaget om att till årsmötet så borde det budgeteras till
inredning till kontoret. Vi får tillgång till kontoret nästa vecka och vi ska se till att flytta våra saker så
fort som möjligt så att vi inte har våra grejer överallt.
Dessutom måste vi göra en ny lista på nycklar eftersom vi får nya nycklar till det nya kontoret. De
styrelsen kommer överens om att de ska få nycklar är Filip, William, Gustav och Malin. Dessutom
finns det en extra nyckel i kontoret som alla i styrelsen kan låna när de är i kyrkan.
GL säger att det även finns möjlighet att inreda kontoret lite redan nu. Då ska styrelsen kontakta
Sebbe Block för att kanske få tag på lite möbler.
§17 Inköp av material
Det ska köpas in lite material till årsmötet. Filip och William ska diskutera vad man kan beställa.
Några förslag är; vattenflaskor och ballonger.
§18 Medlemsregistrering
Malin Sangfelt ska registrera alla medlemmar för alla är ännu inte registrerade. SKUSS vill veta hur
många nya medlemmar vi har fått.
William Zethelius Sällbom anslöt till mötet klockan 19.52
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§19 Övrigt
Marie Louise har påpekat att det är folk som sitter och äter middag i kyrkan och skuffet innan
ungdomsmässan och hon tyckte att det var väldigt trevligt att se. Hennes förslag är nästa mässa kolla
vilka som skulle vilja äta middag och umgås lite innan mässorna. Om intresset finns så kommer
ungdomsassistenten Johanna Gerlitz öppna skuffet så att det är öppet innan mässan.
FE informerar att SKUSS-mässan skjuts fram tills nuvarande coronasituation har lugnat ner sig.
Dessutom vill SKUSS ha ett möte för att diskutera midnattsvolleybollturneringen.
§20 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 20:06

Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

__________________________

Filip Eriksson
Mötesordförande

Isabella Backryd
Sekreterare

__________________________
Axel Legelius
Justerare
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