
 Svenska Kyrkans Unga i Täby 
 Styrelsemöte 21-05-05 

 Protokoll 21-04 

  Styrelsemötesprotokoll 2021-05-05 

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

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

 Åhörare 

 Plats 
 Zoom 

 §1  Mötets öppnande 

 Vice ordförande Clara Torpman öppnar mötet kl 18:08 

 §2  Val av mötesordförande 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Clara Torpman �ll mötesordförande 

 §2  Val av sekreterare 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Boel Petrén �ll sekreterare 

 §3  Val av justerare 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Kajsa Sörnäs �ll justerare 

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

 §6  Fastställande av föredragningslista 

 Styrelsen beslutade 

 a�  fastställa föredragningslistan som den är 

 §7  Föregående protokoll 

 Inga protokoll a� lägga �ll handlingarna. 

 §8  Verksamhetsgrupperna 

 a)Evenemangsgruppen 
 i. Kommande ak�viteter 
 FE berä�ade a� nästa ak�vitet som kommer a� anordnas är Halv å�a med 
 SKU 

 b)SKUffégruppen 
 i.Online skuffe 
 Skuffe gruppen ska kolla möjligheten om a� anordna e� online skuffe 

 c)Lägergruppen 
 d)Interna�onella gruppen 
 e)Musikgruppen 

 i. Musik Instagram 
 EB säger a� hon ska göra excelark för videos a� lägga upp på musik-kontot. 
 Men det finns också tankar om a� inte använda musik-kontot och a� det är 
 bä�re a� endast använda huvudkontot. Exempelvis lägga upp inlägg med 
 musik som en torsdagsmässa, alterna�vt en bibeltext eller hälsning. De�a 
 skulle göra huvudkontot mer ak�vt. 

 §9 Utvärdering Tipspromenaden 
 FE berä�ade a� �pspromenaden anordnades den 25/4. KS berä�ade a� 8 personer kom �ll 
 ak�viteten var av 4 personer som inte var i styrelsen. Budgeten för ak�viteten var 300 kr, 
 varav 206.4 kr användes. 
 EB tyckte a� ak�viteten var en succé och kul, men kallt. KS tyckte det gick bra. Första tanken för 
 �pspromenaden var a� sä�a runt e� helt spår, men det skulle ta för lång �d. Därför sa�es 
 promenaden runt närområdet vid fikaplatsen. 

 CT tyckte a� marknadsföringen för ak�viteten var tydligt, fint och este�skt. BP ansåg a� det 
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 var bra utspri�. EB anser a� vi borde ha taggat �ll mer i stories. CT tycker a� alla ska ta ansvar för a� 
 se �ll a� fler människor kommer, genom a� exempelvis prata med kompisar. GL saknar skuffé som 
 marknadsföringsplats så det blir svårare a� bara marknadsföra på sociala nätverk. Men man ska ändå 
 tagga �ll kompisar. 

 BP tycker a� �pspromenaden är någon som vi kan lägga �ll som en ak�vitet som kan återkomma 
 årligt. CT anser a� ak�viteten kan ingå i fler ak�viteter på samma plats, som exempelvis fem kamp. CT 
 föreslår också a� fly�a ak�viteten �ll en annan års�d där man har lite mer koll på hur vädret kommer 
 a� vara, som en snödag eller höstdag. 

 Filip Eriksson lämnar mötet 18:30 

 §10 Utvärdering skuffe mukbang 
 EB tyckte a� ak�viteten gick väldigt bra. KS berä�ade a� det var ca 12 pers som anslöt sig som mest 
 men det var all�d folk som kom och gick. KS säger också a� dem höll på i ca 1 �mme 30 minuter. 
 Dem som höll i mukbangen var KS, TN, EB och Oscar Lagerlöf. EB ställde frågor �ll de andra som de 
 sedan besvarade. 
 Styrelsen anser a� de�a är något som absolut kan göras igen, men KS anser a� förberedande av fler 
 frågor samt a� marknadsföra mer kan bidra �ll bä�re mukbangar i fram�den. 

 §11 Utvärdering DÅM 
 BP ansåg a� det var lite långtråkigt a� si�a på distans. Trots a� vi fyllde alla platser var vi inte 
 fulltaliga under mötet hela �den. Styrelsen ansåg a� a� det var kul a� Joakim Persson var med som 
 presidium ordförande och Amanda Fjellström som valberedning. 

 §12 Representa�on 
 CT meddelar a� vi inte få� mycket info om repp och a� det förmodligen inte kommer a� bli av på 
 grund av restrik�onerna. 
 Express lägrena får vi reppa, an�ngen 18/5 eller 26/5 
 EB och KS ställer upp 26/5 i Tibble 18.30-20.30. 

 §13 Sommarfes�valen 
 Sommarfes�valen är bokad den 29/5. 
 Väldigt oklart om hur vi vill göra. E�ersom folk varken är vaccinerade eller restrik�oner har lä�at, så 
 det finns risk a� ställa in hela evenemanget. 
 CT föreslår a� lösa problemet genom a� vi i styrelsen spexar �ll och fixar fes�val och är ledsna 
 a� fler inte kan vara där. Vi kan sedan lägga ut som e� instagraminlägg samt e� tribute �ll 
 �digare fes�valer. GL tar ansvar för tribute delen. 
 Boka taket för a� spela in videon. 
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 §14 Ekonomi 
 GL meddelar a� det inte finns några utgi�er utom en. 

 §15  Halv 8 med SKU 
 CT meddelar a� receptet för ak�viteten är citron pasta och a� det är 9 personer är anmälda �ll 
 ak�viteten, den sker på distans på zoom. 
 De anmälda får varsin matkasse med ingredienser och sedan laga den �llsammans. 

 Styrelsen beslutade 

 a�  sä�a en budget för Halv 8 med SKU på 1000 kr 

 CT och GL kör ut maten på söndag morgon och handlar, samt lägger ut uppdateringar på instagram 
 under ak�vitetens gång. 

 §16 Photoshoot 
 EB meddelar a� det är dåligt väder den helg som det var planerat. 
 Vi håller datumet om photoshooten öppet på grund av det oförutsägbara vädret, men det blir av när 
 det är sol. 
 Preliminärt datum: 6/6 

 §17 Övrigt 
 CT meddelar a� hon och FE måste kunna deligera ut lite uppgi�er �ll andra styrelsemedlemmar för 
 a� inte arbeta sönder sig själva och så a� alla ska vara delak�ga. 

 §18 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas 19:08 

 Protokollet har godkänts och justerats av 

 __________________________ 

 Clara Torpman 
 Mötesordförande 

 __________________________ 

 Boel Petrén 
 Sekreterare 

 4 



 Svenska Kyrkans Unga i Täby 
 Styrelsemöte 21-05-05 

 Protokoll 21-04 
 __________________________ 

 Kajsa Sörnäs 
 Justerare 
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