
Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 20-11-18

Protokoll 20-08

Styrelsemötesprotokoll 2020-11-18

Närvarande

Filip Eriksson (FE) , Axel Legelius (AL),  Emma Byrenius (EB), Oscar Lagerlöf (OF), Malin Sangfelt (MS),

William Zethelius Sällbom (WZS)

Frånvarande

Douglas Tamm (DT), Samuel Tuvstedt (ST), Clara Torpman (CT), Isabella Backryd (IB), Gustav

Lundmark (GL)

Åhörare

Plats

Biblioteket, Tibble kyrka

§1 Mötets öppnande

Styrelsen beslutade

Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:07

§2 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade

att välja Filip Eriksson till mötesordförande

§3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade

att välja Axel Legelius till sekreterare

§4 Val av justerare

Styrelsen beslutade

att välja Malin Sangfelt till justerare
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§5 Mötets beslutanderätt

Mötet hade inte beslutanderätt på 5  stycken styrelsemedlemmar.

§6 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade

att Fastställa föredragningslistan i sin helhet

§7 Föregående protokoll

Styrelsen hade inga protokoll att lägga till handlingarna

§8 Utvärdering Tema-Skuffe

Vi hade ett tema-skuffé 22/10 med halloween-tema som hölls av Emilia Jirvall och Philip Lindfors.

Ungefär 25 personer var där. De hade köpt in “en massa pynt” och hade en skattjakt med priser, bland

annat en piñata. De hade gjort bål och OL tror att vi sålde mycket i skuffét. Det uppfattades vara roligt

för medlemmarna.

§9 Utvärdering Miljö-mässa

Vi hade en miljömässa 29/11 som hölls av Oscar Lagerlöf och Axel Legelius. Vi fick reda på att

ledarutbildningen inte skulle hålla mässa på höstlovet väldigt kort innan och då valde vi att arrangera

den miljömässa som det står i miljöpolicyn att vi ska ha. Internationella gruppen skulle arrangera,

men eftersom det var så kort varsel var det bara AL som kunde. OL ställde upp och höll mässan

tillsammans med honom. Det blev lite problem eftersom prästen inte dök upp, så det blev en

miljöandakt istället, men det var fint ändå.

§10 Utvärdering Nyhetsbrev

GL hade tagit på sig att göra ett nyhetsbrev i form av podd. Han gjorde det tillsammans med några

andra styrelseledamöter dagen innan den skulle ut. När FE skulle redigera den tyckte han att den var

svår att hänga med i så han gjorde en ny tillsammans med OL och GL och då blev det mycket bättre,

även om podden blev försenad.

§11 Covid-19

För några dagar sedan kom det nya restriktioner som säger att 24/11 kommer det vara max 8
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personer på allmänna evenemang. Detta påverkar vår verksamhet väldigt mycket då den måste

corona-anpassas. Vi kan inte genomföra torsdagsmässor, skuffén, läger eller

evenemang under resten av 2020.

§12 Verksamhetsgrupperna

a)Evenemangsgruppen

i.   VR experience

Den blir inställd

ii.  Laserdome

Den blir inställd

iii. Bio

Den blir inställd

Vi planerar att skjuta upp aktiviteterna till början av nästa år, men vi väntar med att boka in på nytt

eftersom vi inte vet hur det kommer se ut med restriktioner.

iiii. Kommande aktiviteter

Vi måste göra distansaktiviteter. Karl Bellander har föreslagit att vi ska sätta upp en

discord och arrangera en spelkväll. OL föreslår kurragömma och hänga gubbe online.

FE föreslår att köra Scribble. MS föreslår filmkväll på Netflix eller Disney+ med hjälp

av groupwatch-funktion.

iiiii. Kommande möte

Evenemangsgruppen ska hålla ett möte.

b)SKUffégruppen

i. Corona

Verksamheten har drabbats av corona och vi kommer inte kunna ha några

skuffén. Vi har 6000 kr kvar att spendera på skuffé. Två Tema-skuffé med tema Hawaii

och jul var planerade men går inte att genomföra i nuläget. FE säger att skuffét nästan

är tomt då mycket har gått åt eller gått ut. Vi kommer behöva göra ett stort inköp när

verksamheten drar igång igen.

c)Lägergruppen

i.  Corona

Läger är inställda tills vidare

ii. Jul-SKUL

Vi hade planerat att ha Jul-SKUL. Vi hade en lägerledning som förberett det mesta

och över 30 anmälningar, men det blev inställt.

d) Internationella gruppen

i. Jul-SKUL aktivitet

Jul-SKUL har aktiviteter från varje verksamhetsgrupp. MS hade förberett en

aktivitet som gick ut på att göra pärlarmband för välgörenhet. Det beställdes

innan beskedet kom och därför har vi fått dem iallafall. Vi väntar med att

genomföra aktiviteten till ett framtida skuffé.

e) Musikgruppen

i. Corona
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Vi har inga mässor och inget jul-SKUL och därför finns det inget som

musikgruppen kan göra

§13 HLR

Vi hade planerat att ha en HLR-utbildning på tre tillfällen vilket vi hade bokat. Vi hade öppnat

anmälan, men när corona-kurvorna började stiga valde Lena att flytta upp det till början av nästa år.

Möttes ajournerades till 19:07

William Zethelius Sällbom anslöt till mötet 19:10.

Mötet öppnas igen 19:11

Mötet fick beslutanderätt med 6 ledamöter.

§14 Sjukvårdsväska

Sjukvårdsväskan har inventerats, det har skrivits upp vad som behövs och det finns en inspelning av

WZS om vad som ska köpas. OL och AL är ansvariga för att köpa in innan nästa läger som blir av.

§15     Merch

FE har ansvar att köpa in merch. Han har varit i kontakt med Sophie Edström från gamla styrelsen och

har hittat en bra sida. Vi ska köpa in läppsyl och pennor. FE gav förslag på att köpa merch till årsmötet

som det skulle stå “Årsmöte 2021” på. EB tyckte att det bara skulle stå “Årsmöte” och WZS tyckte att

vi bara skulle ha loggan. Vi har inte råd att köpa in tygkassar. WZS föreslog att höja budgeten för

material för att ha råd med mer merch. Vi har ungefär 7 000 kr kvar i den budgetposten.

Styrelsen beslutade

att höja budgetposten “material” från 10 000 kr till 13 000 kr.

§16 Inköp till kontoret

Vi ska köpa in en soffa och lite andra inventarier till kontoret. FE ansvarar för att i första hand försöka

beställa från IKEA, med tanke på pandemin, men annars kommer han ansvara för att åka dit.

WZS påminner styrelsen om att mäta innan soffa köps in.
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§17 AVIS

Filip har pratat med AVIS och fixat en deal. För en helg, som vi har på våra läger, kostar det 1 900 kr

att hyra bil vilket är ungefär lika mycket som hos Circle K. Detta pris inkluderar försäkring. Vi får nu ha

2 förare, vilket är en förbättring från innan när vi endast fick ha 1. Den som ska köra lägerbil måste

vara 19 år och ha haft körkort i minst 1 år. Just nu är det endast Clara Torpman och William Zethelius

Sällbom i styrelsen som uppfyller dessa krav.

§18 Ekonomi

GL har bokfört ikapp. Vi har inte fått våra pengar från kyrkan än, FE har pratat med Marie-Louise som

skulle fixa det.

§19 Valberedningen

Valberedningen skulle ha varit här idag, men de valde att inte komma på grund av de nya

restriktionerna. FE läste upp ett väldigt fint meddelande från valberedningen.

§20 Styrelsemöte distans

Den 24/11 november kommer nya restriktioner som säger att det max får vara 8 personer på en

allmän tillställning. Detta innebär att vi kommer behöva vara online. FE föreslår att vi ska använda

Zoom och köpa en licens för ett år vilket kostar $149.90. FE ska prata med GL om hur vi bokför

kostnaden.  FE berättar även att om vi måste köra årsmötet på distans kan vi använda den då.

§21 Årsmötet

Vi ska sätta ett motionsstopp för årsmötet 2021. FE föreslår 18 januari vilket är lite mer än fyra veckor

innan årsmötet.

Styrelsen beslutade

att ha motionsstopp 18 januari 2021 för årsmötet 2021.

Vi ska skriva en verksamhetsberättelse. Vanligtvis brukar vi skriva en låt. FE vill att låten ska vara

bra och därför ska vi börja skriva i god tid. Olika låtförslag togs fram. EB och GL är ansvariga för

att skriva låten.
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Om vi inte får ha ett årsmötesläger, utan måste ha det via Zoom behöver vi ett sätt att lämna in

yrkanden och rösta. FE föreslår Suffra som användes under Distriktsårsmötet 2020. Detta kostar

pengar. WZS ska maila distriktsstyrelsen och fråga om de står för kostnaden, annars kan vi betala för

det eftersom vi måste ha ett årsmöte.

Under årsmötet 2020 fick vi uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en större äldreaktivitet

som ska presenteras på årsmötet 2021. WZS föreslår att aktiviteten ska genomföras för 10 personer.

MS föreslår 15 personer, men FE och WZS är osäkra på om vi får ihop så många. Åldersgränsen

diskuteras också, ifall vi ska ha 18, 19 eller 20 år. FE föreslår att bo på hotell över en helg eftersom

aktiviteten föreslogs kosta 50 000 kr. WZS undrar vad vi ska göra förutom att bo på hotell. FE säger att

olika hotell erbjuder olika aktiviteter och man kan göra saker i närheten. WZS säger att vi inte har

tillräckligt med information om vad aktiviteten är. WZS föreslår att boka hotell från en lördag till

söndag, genomföra olika aktiviteter och äta middag på en vegetarisk restaurang. WZS föreslår sedan

att åka på kryssning, vilket diskuteras livligt.

§22 Övrigt

Johanna Gerlitz, ungdomsassistent i församlingen, bad styrelsen att göra en lucka i församlingens

julkalender. Några vackra änglar i styrelsen har tillverkat några vackra änglar i papper.

WZS var på ett miljömöte med församlingen och berättade om vår miljöpolicy.

MS kom på en idé om att göra en julkalender på vår instagram som kompensation för att vi inte kan

anordna några aktiviteter. I varje lucka ska det finnas en gåta och den medlem som svarar rätt först får

ett pris. De olika styrelsemedlemmarna förväntas medverka på detta och göra varsin lucka.

OL och MS är ansvariga för att planera kalendern.

§23 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 20:13

Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

Filip Eriksson

Mötesordförande

__________________________

Malin Sangfelt

Justerare
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_________________________

Axel Legelius

Sekreterare
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