
Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 20-02-01

Protokoll 20-11

Styrelsemötesprotokoll 2021-02-01

Närvarande

Filip Eriksson (FE) , Axel Legelius (AL), Samuel Tuvstedt (ST), Clara Torpman (CT), Gustav Lundmark

(GL), Oscar Lagerlöf (OL), Emma Byrenius (EB)

Frånvarande

Douglas Tamm (DT), William Zethelius Sällbom (WZS), Malin Sangfelt (MS), Isabella Backryd (IB)

Åhörare

Plats

Zoom

§1 Mötets öppnande

Styrelsen beslutade

Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:07

§2 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade

att välja Gustav Lundmark till mötesordförande

§3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade

att välja Axel Legelius till sekreterare

§4 Val av justerare

Styrelsen beslutade

att välja Filip Eriksson 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

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll 20-10 till handlingarna.

§8 Styrelsedejt

Vi hade en styrelsedejt på Zoom där vi spelade Kahoot och hängde. Vi var 6 stycken och hade det

väldigt trevligt. Evenemanget pågick i lite mer än en timme.

§9 Verksamhetsgrupperna

a)Evenemangsgruppen

Ingen aktivitet just nu på grund av Covid-19

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.

e) Musikgruppen

Ingen aktivitet just nu på grund av COVID-19.

§10 Musikvideo

Igår, söndag 31 januari, träffades styrelsen för att spela in en musikvideo till vår

verksamhetsberättelse. Gustav Lundmark (GL) ska klippa ihop videon. GL berättar att alla

styrelsemedlemmar ska spela in sången själv och skicka in till GL som klipper ihop det och får

det att låta måttligt, ett meddelande som togs emot väldigt positivt av övriga

styrelsemedlemmar, framförallt av FE. Sju styrelsemedlemmar deltog.
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§11 Årsmötet

Årsmötet äger rum 13/2 och kommer att hållas på distans. Carl-Henrik Svenson som skulle varit

mötesordförande men har fyllt 30 år och kan därför inte vara det. Joakim Persson har tagit på sig

rollen som mötesordförande. Ett förslag var att Julia Jonsson skulle vara sekreterare, men det blir

svårt eftersom hon inte kan sitta tillsammans med ordförande. FE berättar att valberedningen föreslår

Julia Malmberg som sekreterare. FE ska informera medlemmar och presidium om hur tekniken

kommer att fungera. Clara Torpman och Malin Sangfelt är ansvariga för diplom för årets ängel och

medlem med mera. GL föreslår att styrelsen ska träffas och vara på samma plats under årsmötet. FE

påpekar att varje styrelsemedlem då måste ha varsin Zoom-inloggning.

§12 Övrigt

§13 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl 18:27

Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

Gustav Lundmark

Mötesordförande

__________________________

Filip Eriksson

Justerare

__________________________

Axel Legelius

Sekreterare
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