
 Svenska Kyrkans Unga i Täby 
 Styrelsemöte 21-04-06 

 Protokoll 21-03 

 Styrelsemötesprotokoll 2021-04-06 

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

 Frånvarande 
 William Zethelius Sällbom (WZS), Douglas Tamm (DT), Malin Sangfelt (MS), 

 Åhörare 

 Plats 
 Zoom 

 §1  Mötets öppnande 

 Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:10 

 §2  Val av mötesordförande 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Filip Eriksson �ll mötesordförande 

 §2  Val av sekreterare 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Axel Legelius �ll sekreterare 

 §3  Val av justerare 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Clara Torpman �ll justerare 

 §5  Mötets beslutanderä� 
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 Mötet hade beslutanderä� på 6 stycken. 

 §6  Fastställande av föredragningslista 

 Styrelsen beslutade 

 a�  fastställa föredragningslistan i sin helhet. 

 §7  Föregående protokoll 

 Inga protokoll a� lägga �ll handlingarna. 

 Tyra Nordin ansluter �ll mötet 18:15 

 §8  Verksamhetsgrupperna 

 a)Evenemangsgruppen 
 i. Evenemangsgruppen har nyligen ha� e� möte. Det har bestämts a� det ska 
 hållas en �pspromenad vid Ensta Krog den 25 april. Det kommer a� bjudas 
 på fika och kanske kommer det a� finnas e� fint pris. Ifall det är stort intresse 
 kommer deltagarna a� spridas ut för a� minimera smi�orisken. Emma 
 Byrenius ansvarar för a� marknadsföra ak�viteten. 

 Styrelsen beslutade 

 a�  sä�a en budget på 300 kronor för �pspromenaden 

 ii. Evenemangsgruppen har även planerat a� hålla ak�viteten Halv 8 hos SKU 
 den 9 maj vilket innebär a� deltagarna får en matkasse och lagar mat och 
 äter �llsammans över Zoom. Anmälan öppnas 9 april och budget bestäms 
 e�er antalet anmälda på nästa styrelsemöte. 

 b)SKUffégruppen 
 i. Skuffégruppen ska anordna e� möte den 7 april då det bland annat 
 kommer a� planeras e� online-skuffé och möjligtvis även en ak�vitet. 

 c)Lägergruppen 
 i. Lägergruppen har inte ha� e� första möte 

 d)Interna�onella gruppen 
 e)Musikgruppen 

 i. Oscar Lagerlöf har föreslagit a� Musikgruppens egna instagramkonto 
 ska börja användas mer ak�vt. Det skulle kunna läggas upp videos lite då och då på 
 när gruppens medlemmar spelar musik. Kontot bör även marknadsföras mer då de 
 flesta medlemmar inte känner �ll det. 
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 §9 Utvärdering Earth hour 
 Istället för a� hålla den Earth Hour-ak�vitet som vi brukar hålla spelade Interna�onella Gruppen in en 
 andakt som publicerades på Instagram. Den var uppska�ad av de medlemmar som såg den och 
 e�ersom medlemmarna inte behövde ta sig �ll kyrkan nådde den ut �ll fler. Just nu har den 174 
 visningar på Instagram. I fram�den skulle vi kunna testa a� spela in en eller flera torsdags mässor på 
 samma sä�. 

 §10 Utvärdering Grupptakt 
 Grupptakten skedde inte som vanligt i år. Istället hade varje verksamhetsgrupp en dag var på 
 Instagram då de laddade upp en video och förklarade vad gruppen höll på med. Det var dock inga 
 medlemmar som gick med i verksamhetsgrupper, men det kan bero på a� det är svårt a� värva 
 medlemmar �ll verksamhetsgrupper via Instagram. I fram�den skulle man kunna använda e� 
 liknande upplägg, men sedan avsluta veckan med den brunch som vi brukar anordna. 

 §11 Representa�on 
 Filip Eriksson har varit i kontakt med de olika lägerledningarna för konfirma�onslägrena angående 
 representa�on. Om det inte finns möjlighet a� representera som vanligt i år kommer 
 representa�onen ske på samma sä� som förra sommaren där styrelseledamöter eller andra 
 ungdomsledare som befinner sig på lägret reppar. 

 §12 Sommarfes�valen 
 FE har bokat taket på kyrkan, Täbysalen och kyrkan för sommarfes�valen 29 maj. Vi vet ännu inte om 
 sommarfes�valen kommer kunna genomföras eller inte med tanke på pandemin och restrik�oner. Vi 
 avvaktar med a� planera den �ll nästa styrelsemöte. Sommarfes�valen var väldigt uppska�ad förra 
 året. 

 §13 DÅM 2021 
 17 april är det distriktsårsmöte på distans. Täby har 16 ombud men endast 12 är fyllda. Anmälan 
 stänger 9 april och det är styrelsens ansvar a� hi�a fyra ombud �ll. Vi i Täby kommer inte a� göra 
 som förra året då vi samlades för a� ha mötet �llsammans e�ersom restrik�onerna inte �llåter det. 

 §14 VÅR-SKUL 
 Vår-SKUL är 14-16 maj. FE berä�ar a� vi antagligen inte a� kommer kunna anordna Vår-SKUL med 
 tanke på restrik�oner. 

 Styrelsen beslutade 

 a�  inte anordna Vår-SKUL 2021 
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 §15 Ekonomi 
 E�ersom det inte finns så mycket intäkter och kostnader just nu är det väldigt lite a� bokföra. 
 Vi kommer inte a� hålla vår budget på grund av pandemin. 

 §16  Kyrkovalet 
 Clara Torpman ska si�a som vice ordförande i en vallokal på kyrkovalet 2021. 

 §17 GDPR-Möte 
 Det skulle ha hållits e� GDPR-möte med Agneta den 5 april, men det blev inte av. 

 Emma Byrenius ansluter �ll mötet 18:45 

 §18 Photoshoot 
 Emma Byrenius tycker a� det inte finns �llräckligt med bilder som vi kan använda i 
 marknadsföringssy�en på sociala medier. EB föreslår därför a� vi ska hålla en photoshoot där det 
 kommer a� tas bilder som kan användas i dessa sy�en. EB är ansvarig för a� hi�a e� datum och 
 informera övriga ledamöter. 

 §19 Övrigt 
 FE påminner om a� styrelseledamöterna ska hi�a fler ombud �ll DÅM. 

 §20 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas 18:51 

 Protokollet har godkänts och justerats av 

 __________________________  __________________________ 

 Filip Eriksson  Axel Legelius 
 Mötesordförande  Sekreterare 

 __________________________ 

 Clara Torpman 
 Justerare 
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