
Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 20-01-11

Protokoll 20-10

Styrelsemötesprotokoll 2021-01-11

Närvarande

Filip Eriksson (FE) , Axel Legelius (AL),  Emma Byrenius (EB), Malin Sangfelt (MS), Samuel Tuvstedt (ST),

Clara Torpman (CT), Isabella Backryd (IB), Gustav Lundmark (GL)

Frånvarande

Douglas Tamm (DT), Oscar Lagerlöf (OL), William Zethelius Sällbom (WZS)

Åhörare

Julia Almquist

Plats

Zoom

§1 Mötets öppnande

Styrelsen beslutade

Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:19

§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 8 stycken styrelsemedlemmar.

§6 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade

att Fastställa föredragningslistan i sin helhet.

§7 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll 20-07, 20-08, 20-09 till handlingarna.

§8 Äldrelägret

Det är bestämt att vi ska anordna ett äldreläger 29-31/1/2021 bara några dagar efter restriktionernas

avslutande. Vi som styrelse anser att vi vill föregå med gott exempel och förutsätter att

restriktionerna kommer att förlängas och vi skulle inte kunna anordna lägret oavsett.

Clara Torpman anser att vi borde avvakta äldrelägret tills coronasituationen har lugnat sig och sedan

använda pengarna för ett kommande event eller läger. Emma Byrenius höll med att vi som

organisation inte vill stå för att anordna ett läger precis efter restriktionerna har lättats.

Som styrelse beslutade vi att skjuta upp äldrelägret till COVID-19 situationen har blivit bättre.

Dessutom informerar Gustav Lundmark att vi inte kommer att förlora några pengar om vi inte

anordnar lägret så vi kan istället använda pengarna till något annat.

Julia Almqvist anslöt sig till mötet kl 18:25.

Styrelsen beslutade

att ställa in äldrelägret 2021.

§9 Verksamhetsgrupperna

a)Evenemangsgruppen

Gustav Lundmark berättar att de informerade att de höll en spelkväll och de

diskuterar att ha en filmkväll som kommer vara online.

b)SKUffégruppen

Ingen aktivitet just nu på grund av COVID-19.

c)Lägergruppen

Ingen aktivitet just nu på grund av COVID-19.

d) Internationella gruppen

Ingen aktivitet just nu på grund av COVID-19.
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e) Musikgruppen

Ingen aktivitet just nu på grund av COVID-19.

§10 Utvärdering julkalender

Malin Sangfelt berättar att det var ett stort intresse för julkalendern, men det kunde variera från dag

till dag. MS berättade att det var olika personer som deltog och att det var olika vinnare också vilket

var ett av målen som styrelsen ville uppnå. Sammanlagt spenderades 2000kr för alla priser till

vinnarna. Priserna har fortfarande inte delats ut.

§11 Utvärdering Verksamhetsåret

Filip Eriksson berättar att verksamhetsåret har varit mycket påverkat av COVID-19. Många aktiviteter,

läger och evenemang kunde inte genomföras men flera som gick att genomföra hade högt deltagande

och engagemang. Det genomfördes en styrelse-kickoff med Escape Room vilket var mycket uppskattat

av styrelsen. Sommarfestivalen och grupptakten kunde även genomföras. Dessutom kunde

representation ske under sommarens konfirmationsläger. Sen slog vi även medlemsrekord under

upptaktsveckan och det genomfördes coronasäkert genom planering och utspridning. Höst-SKUL

genomfördes på tre läger vilket var väldigt uppskattat från både äldre och yngre deltagare. Det är

något som kommer tas med till nästa höst-SKUL. Vi har försökt ha aktiviteter online för medlemmar;

julkalender, onlineskuffe och spelkväll online som har varit uppskattat av medlemmar.

Sammanfattat trots omständigheterna är styrelsen nöjd med verksamhetsåret och det som styrelsen

lyckades genomföra.

§12 Årsmöte

Vi kommer att öppna en anmälan så att man får välja om man vill sitta i Tibble kyrka eller på distans,

men beroende på restriktioner kan det bli att hela årsmötet blir online.

Julia Almqvist lämnar mötet kl 18:46

Styrelsen beslutade

att inte anordna ett läger till årsmötet.

att öppna anmälan 12 januari och stänga den 8 februari

a.Propositioner

i.Verksamhetsplan

ii.Budget

iii.Stadgeändring

Styrelsen beslutade

att anta proposition i.verksamhetsplan till handlingarna.

att att anta proposition ii budget till handlingarna.

att att anta proposition iii stadgeändringarna till handlingarna.
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§13 Årets ängel och medlem

Styrelsen bestämde att Marie-Louise ska bli årets ängel för hennes deltagande och engagemang till

SKU TÄBY och hennes hjälp under COVID-19.

Julia Malmberg och Julia Sandström till årets medlemmar för sin hjälp och stöttande till styrelsen.

Malin och Clara får ansvaret att göra plakaten.

§14 Kontoret

Kontoret är inrett och färdigt. Dock är det ännu ett problem med internetuppkopplingen på kontoret.

Annars är allt färdigställt.

§15 Övrigt

Ett förslag är att ha en styrelse dejt via zoom och Clara Torpman tar på sig att bestämma datum och

spåna på ideer.

På grund av COVID-19 vill styrelsen spela in verksamhetslåten som en musikvideo som kan spelas upp

på årsmötet.

Samuel Tuvstedt diskuterade olika investeringar som SKU kan använda sina pengar till. Många av

sakerna som har föreslagits tidigare lönar sig inte då de används så pass sällan. Därför ska Samuel

undersöka saken och lägga fram ett förslag inför årsmötet.

§16 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 19:32

Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

Filip Eriksson

Mötesordförande

__________________________

Axel Legelius

Justerare
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__________________________

Isabella Backryd

Sekreterare
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