
 Svenska Kyrkans Unga i Täby 
 Styrelsemöte 21-03-08 

 Protokoll 21-02 

 Styrelsemötesprotokoll 2021-03-08 

 Närvarande 
 Filip Eriksson (FE), Malin Sangfelt (MS), Gustav Lundmark (GL),  Axel Legelius (AL), Clara Torpman (CT), 
 Emma Byrenius (EB), Boel Petrén (BP), Kajsa Sörnäs (KS) 

 Frånvarande 
 William Zethelius Sällbom (WZS), Tyra Nordin (TN),  Douglas Tamm (DT) 

 Åhörare 

 Plats 
 Zoom 

 §1  Mötets öppnande 

 Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:12 

 §2  Val av mötesordförande 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Filip Eriksson �ll mötesordförande 

 §2  Val av sekreterare 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Boel Petrén �ll sekreterare 

 §3  Val av justerare 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Axel Legelius �ll justerare 

 §5  Mötets beslutanderä� 
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 Mötet hade beslutanderä� på 8 stycken. 

 §6  Fastställande av föredragningslista 

 Styrelsen beslutade 

 a�  fastställa föredragningslistan i sin helhet 

 §7  Föregående protokoll 

 Inga protokoll a� lägga �ll handlingarna. 

 §8  Verksamhetsgrupperna 

 a)Evenemangsgruppen 
 i. Första möte 

 Evenemangsgruppen ska ha e� möte där de ska planera in 
 kommande ak�viteter. 

 ii. Ak�vitet 
 Styrelsen kom på lite ak�viteter som Evenemangsgruppen kan 
 anordna på distans: 
 Spelkväll 
 Filmkväll 
 Halv å�a hos SKU 
 Muckbang 

 b)SKUffégruppen 
 i. Första möte 

 Skuffé-gruppen ska ha e� första möte för a� planera någon sorts 
 ak�vitet. 

 ii. Online skuffe 
 FE berä�ar a� vi har ha� e� Online-skuffé �digare som inte så 
 många deltog i e�ersom marknadsföringen kunde varit bä�re, men 
 a� han önskar a� e� online-skuff eller liknande ska anordnas i 
 fram�den. 

 c)Lägergruppen 
 i. Första möte 

 E� första möte ska ske inför VÅR-SKUL 
 d)Interna�onella gruppen 

 i.Första möte 
 Första mötet har anordnats för a� planera Earth hour 

 ii.Earth Hour 
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 Interna�onella gruppen har planerat vad som ska ske på Earth hour. 
 Tanken är a� ha en förinspelad andakt som ska läggas upp på 
 Instagram. 

 e)Musikgruppen 
 i.Första möte 

 E� första möte har inte ske� 

 §9 Representa�on 
 FE meddelar a� han har skickat mail �ll de olika lägerledningarna för a� fastställa om det finns 
 möjlighet för oss a� reppa på sommarens läger. På grund av restrik�onerna är det svårt a� avgöra om 
 läger blir av i år, speciellt lägren i början av sommaren men styrelsen är op�mis�ska a� läger ska bli 
 av. 

 §10  SKUSS-mässa 
 Styrelsen planerar a� hålla en mässa där hela SKUSS bjuds in. Mässan planeras �ll e�er sommaren, 
 satsning på en torsdag i september, mellan upptaktsveckan och första Höst-SKUL. GL har pratat med 
 Erik Hamdahl och Mar�n Åklint för a� hjälpa med musiken under mässan. 

 §11 DÅM 2021 
 17 april är det Distriktsårsmöte för SKUSS. FE berä�ar a� DÅM blir helt på distans och a� det är 
 styrelsens uppdrag a� fylla alla våra Ombudsplatser. Han berä�ar a� det är högt prioriterat då 
 anmälan stängs om en vecka. BP och CT meddelar a� de eventuellt inte kan delta på mötet. Om BP 
 och CT deltar är det 3 platser som ska fylla annars måste vi hi�a 5 ombud de närmaste dagarna. 

 §12 Ekonomi 
 GL och AL har ha� möte och inte mycket mer har hänt än a� de betalat årskostnader. 

 §13  Styrelsetröjor 
 Styrelsetröjorna har levererats och kostade endast 1080 kr för tre tröjor vilket är väldigt billigt. 

 §14  Kyrkovalet 
 FE berä�ar a� Marie som är sekreterare i kyrkovalet i år undrar om någon i SKU vill hjälpa �ll under 
 kyrkovalet i september. 
 CT meddelar si� intresse. 

 §15 GDPR-Möte 
 Det ska hållas e� möte om GDPR med Agneta Jonsson från församlingen. Mötet ska handla om 
 hantering av kontaktuppgi�er, främst i samband med läger. FE, CT, GL och eventuellt WZS ska delta på 
 mötet, men inget datum har bestämts än så länge. 

 §16 Övrigt 
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 §17 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas 18:58 

 Protokollet har godkänts och justerats av 

 __________________________  __________________________ 

 Filip Eriksson  Axel Legelius 
 Mötesordförande  Justerare 

 __________________________ 

 Boel Petrén 
 Sekreterare 
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