Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 20-10-19
Protokoll 20-07

Styrelsemötesprotokoll 2020-10-19
Närvarande
Filip Eriksson (FE) , Axel Legelius (AL), Isabella Backryd (IB), Gustav Lundmark (GL), Emma Byrenius
(EB), William Zethelius Sällbom, Oscar Lagerlöf (OF)
Frånvarande
Malin Sangfelt, Douglas Tamm, Samuel Tuvstedt, Clara Torpman.
Åhörare
Svante Rinalder, Elin Grundström, Julia Malmberg
Plats
Biblioteket, Tibble kyrka

§1

Mötets öppnande

Styrelsen beslutade
Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:08
§2

Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
a

välja Filip Eriksson ll mötesordförande

§3

Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
a
§4

välja Isabella Backryd ll sekreterare
Val av justerare

Styrelsen beslutade
a

välja Emma Byrenius ll justerare
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§5

Mötets beslutanderä

Mötet hade beslutanderä på 7 stycken styrelsemedlemmar.
§6

Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
a
§7

Fastställa föredragningslistan i sin helhet
Föregående protokoll

Styrelsen beslutade
a

lägga protokoll 20-05 och 20-06 ll handlingarna

§ 8 Verksamhetsgrupperna
a)Evenemangsgruppen
i. Kommande möten
Det hölls e möte igår och de har planerat tre ak viteter en sportak vitet och två
vanliga ak viteter.
ii. ak viteter
En ska vara en VR ak vitet vilket blir super roligt och spännande tycker alla som var
med på styrelsemötet. Den sista ak viteten ska bli bio som har varit uppska at
digare och ska hållas 13 december.
iii. sportak vitet
Den 7 november är det bokat a köra laserdome vilket blir sportak viteten.
b)SKUﬀégruppen
i. Möte
Har ha e möte, men alla var inte där. Alla har sa s ut på skuﬀe och det
består mest av ledarutbildningen. OL ska se ll a skicka ut påminnelser ll de som
ska stå i skuﬀet.
ii. Tema-skuﬀe
Nu på torsdag sker det första tema skuﬀet som ska vara halloweentema.
Nästa tema skuﬀe ska vara hawaii tema och sista är julskuﬀé. Det ska även köpas in
brädspel ll skuﬀet så snart som möjligt.
c)Lägergruppen
Nästa läger är julskul som är v.48 och det kommer a ske e möte innan.
d) Interna onella gruppen
i. Miljömässa - Det ska hållas en miljömässa, men e datum är inte fastställt
ännu då alla datum är tagna av ledarutbildningen. FIlip ska prata med Sebbe Block
om e datum eller samarbete med ledarutbildningen.
e) Musikgruppen
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Musikgruppen har få två nya medlemmar vilket är jä eroligt!

§9
Valberedningen
Den 24/10 ska det hållas en valberednings dag. Det ska göras reklam för styrelsen och valberedningen
och så ska det hållas intervjuer.
Julia Malmberg, Svante Rinalder och Elin Grundström lämnade mötet 18:30

§10

Utvärdering Höst-SKUL

HöstSkul-1
William Zethelius Sällbom, Malin Sangfelt, Axel Legelius och Clara Torpman var lägerledning under
lägret. Sammanlagt på lägret var de 33 stycken. Det var få äldre deltagare med på lägret och hela
gänget var ﬂexibla. Sammanlagt spenderade de 1700 kr på lägret. Yngre deltagarna var ganska
otaggade på a göra olika ak viteter då många var trö a.Lägret gick bra, allt var lugnt och de införde
nap me så alla ﬁck ta en tupplur på e ermiddagen då deltagarna var väldigt trö a. De a
uppska ades av alla deltagare. I helhet var lägret bra och ﬂöt på.
HöstSkul-2
William Zethelius Sällbom, Axel Legelius, Gustav Lundmark och Emma Byrenius var lägerledning på
lägret. Många äldre deltagare och bra gäng som jobbade bra. De yngre deltagarna var lite stökiga men
lägret var uppska at och gick bra. Lägret spenderade 1600 kr. E er läger två ﬁck vi mail från Åsa där
hon berä ade a städningen inte var bra och det är något som inte får ske igen. Filip svarade på
mailet och sa a han skulle ta upp det. Och Berä ar inför alla a de a får inte ske igen vi lånar
fak skt lägergården och ska lämna det i samma skick som den var i när vi kom.
HöstSkul-3
Filip Eriksson, Clara Torpman, Oscar Lagerlöf och Emma Byrenius var lägerledning på lägret. Det var
23 yngre deltagare och 16 äldre deltagare. Allt ﬂöt på jä ebra från a vi anlände hela gänget var
trevliga och taggade på allt. På lördagen fungerade inte projektorn för ﬁlmkvällen så det blev e
spontan disco och det kördes limbo. En tjej drog en gammal muskelbristning och vi ringde 1177 och
där ﬁck lägerledningen rådgivning a avvakta a åka ll akuten om det inte blir värre. En annan tjej
halkade under discot när de skulle testa e slags partytrick så hon slog i huvudet. Hon kände sig yr
illamående och hade ont i huvudet lägerledningen beslöt om a de skulle åka in ll akuten med
henne för säkerhets skull. Clara och Oscar åkte in med henne och Filip och Jocke var på KB och höll
ställningen. Föräldrarna blev underrä ade om vad som hade hänt och de var lugna. När klockan var
05 så beslöt Filip och jocke a vi ringer föräldrarna som får komma ll norrtälje och ta över då Clara
och Oscar måste få sova. Det slutrade med a Tjejen vill följa med llbaka ll KB trots motstånd från
föräldrar som tyckte a hon skulle hem och lägerledning som tycker det är onödigt. I slutändan gick
allt bra och hon mår bra i dagsläget. Lägret spenderade sammanlagt 1900 kr.
FE tar upp a vi ska se över avtalen med a hyra bilar så a ﬂera kan köra bilarna och få faktura.
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Det är bä re så a inte bara en person får köra lägerbilen och a vi slipper betala ur egen ﬁcka.

Gustav Lundmark anslöt sig ll mötet kl 18:56.
§11 Inventering sjukvårdsväska
Det saknas saker i sjukvårdsväskan så någon ska inventera sjukvårdsväskan inför nästkommande läger.
När e ben skulle lindas på höst-SKUL 3 fanns inget a linda med. William
ska inventera sjukvårdsväskan.

§12 Kontor
Vi har ﬂy at in i det nya kontoret. Till kontoret behövs låsbara skåp och en soﬀa. Just nu kan långt
ifrån hela styrelsen si a i kontoret och därför ser vi den som nödvändig för organisa onen. Låsbara
skåp krävs för a kunna låsa in pärmar och liknande. Dessa ska gå på budgetposten styrelsen.
Styrelsen beslutade
a

höja styrelse budgeten posten från 6 000 kr ll 11 000 kr

§13 Fortbildning
Isabella har inte hi at en utbildning för styrelsen, revisorer eller valberedning som är corona anpassat
och rimliga der för eventuella deltagare. I och med rådande situa on (COVID-19) skjuter styrelsen
upp denna utbildning lls situa onen har lugnat ner sig.
§14 Nyhetsbrev
FE berä ar a vi ska göra e nyhetsbrev i form av podcast e ersom vi nu har sa a datum för e
ﬂertal ak viteter. De a ska lanseras innan nästa helg.
§15 Inköp av material
Filip tar över inköp av material och ska köpa in olika saker ll årsmötet.
§16 Ekonomi
Gustav och Douglas har ännu inte hunnit bokfört ikapp. Gustav ska boka in en träﬀ med Julia
Sandströms om har su t som ekonomiansvarig och ska hjälpa ll a bokföra ikapp all ng. Dessutom
ska det ses ll a Gustav ska kunna logga in utan Filip och William.
Gustav ska se ll a betala ut saker från höstskul.
§17 Årsmöte
Vi ska se ll a göra e stort och maﬃgt årsmötet. E problem är a vi kanske får ﬂer deltagare än 50
stycken så därför ska vi se över om vi ska ha mötet även online via några som si er i Tibble kyrka.
Dessutom ska det göras en verksamhets låt som alla i styrelsen ser fram emot.
Styrelsen ska skicka ut en anmälan långt innan för a se hur många som vill komma på årsmötet så
kan styrelsen planera i god d om hur man ska göra med mötet så a det är corona anpassat.

4

Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 20-10-19
Protokoll 20-07
§18 Medlemsregistrering
Malin har nu registret klart alla medlemmar och vi är nära medlemsrekord.
§19 Bilder
Filip pratade om hur vik gt det är a vi måste ta bilder och lägga upp bilderna i drive så a vi har ﬂer
uppdaterade bilder ll kyrkfönstret och instagram.
§20 Nycklar
Styrelsen beslutade
a
ge Williams nycklar ll Oscar Lagerlöf när William reser iväg.
Vi har också få nya nycklar ll vårt nya kontor och Malin ska hämta ut sin blipp ll kontoret.
§21 Övrigt
William och Filip har blivit ﬁrmatecknare.
William lägger fram a vi ska ha e företagskort för a underlä a större inköp och styrelsen höll med
om a det är något som ska prioriteras.
§22 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 19:40

Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

__________________________

Filip Eriksson
Mötesordförande

Isabella Backryd
Sekreterare

__________________________
Emma Byrenius
Justerare
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