
 Svenska Kyrkans Unga i Täby 
 Styrelsemöte 21-06-02 

 Protokoll 21-05 

  Styrelsemötesprotokoll 2021-06-02 

 Närvarande 
 Filip Eriksson (FE), Gustav Lundmark (GL),  Axel Legelius (AL), Boel Petrén (BP), Kajsa Sörnäs (KS), Tyra 
 Nordin (TN), Emma Byrenius (EB), William Zethelius Sällbom (WZS), Douglas Tamm (DT) 

 Frånvarande 
 Malin Sangfelt (MS), Clara Torpman (CT) 

 Åhörare 
 Oscar Lagerlöf 

 Plats 
 Biblioteket, Tibble Kyrka 

 §1  Mötets öppnande 

 Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:34 

 §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 William Zethelius Sällbom �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 

 Styrelsen beslutade 

 a�  lägga protokoll 21-01 och 21-02 �ll handlingarna 

 §8  Verksamhetsgrupperna 

 a)Evenemangsgruppen 
 b)SKUffégruppen 

 i. Avslutningsmässa 
 Det ska hållas en avslutningsmässa som diskuteras senare under mötet. 

 c)Lägergruppen 
 i. Höst-SKUL 
 Nästa läger är Höst-SKUL som anordnas i höst. 

 d)Interna�onella gruppen 
 e)Musikgruppen 

 i. Avslutningsmässa 
 Det ska hållas en avslutningsmässa som diskuteras senare under mötet. 

 §9 Utvärdering Halv 8 hos SKU 
 Halv 8 hos SKU ägde rum 9 maj. 9 personer deltog, varav 2 styrelseledamöter. Budget var 1000 kr 
 varav 934 kr användes. Det hölls över Zoom. Informa�onen om �d gick inte fram �ll en deltagare som 
 antog a� det var klockan halv å�a. Deltagarna kom in och umgicks innan de började laga mat. 
 Styrelsen hade köpt matkassar �ll alla deltagare vilka levererades �digare under dagen. Ak�viteten 
 var uppska�ad av alla deltagarna och styrelsen tycker a� man kan göra om ak�viteten. 

 §10 Representa�on 
 Konfirma�onslägren kommer inte a� kunna ta emot några besök vilket gör a� vi inte kan åka ut och 
 representera. Det kommer därför a� vara styrelseledamöter eller andra engagerade medlemmar som 
 arbetar som ledare ute på lägren som reppar. 

 §11 Styrelse-kick-off 
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 E�ersom vi inte har kunnat ha en styrelse-kick-off föreslår FE a� ha en kick-off under sommaren. 
 Datum bestäms i styrelse-cha�en senare så a� så många som möjligt kan vara med. Förra året 
 spelade vi Escape Room. FE föreslår även Laserdome och Paintball. Andra förslag är Gokart och padel. 

 Gustav Lundmark ansluter �ll mötet 18:57 

 Styrelsen beslutade 

 a�  sä�a en budget på 3500 kr för styrelse-kick-off 

 §12 Styrelsedator 
 FE och WZS är ansvariga för a� köpa en ny styrelsedato. Inför nästa styrelsemöte ska FE och WZS köpa 
 en chromebook för ca 3 400 kr. 

 §13 Sommarfes�valen 
 Sommarfes�val skulle ha varit 29 maj, men styrelsen ställde in den på grund av coronarestrik�onerna. 
 E�ersom restrik�onerna har förändrats föreslår FE a� vi ska hålla sommarfes�val mi� i sommaren 
 istället. Gustav Lundmark föreslår a� försöka kombinera sommarfes�valen med upptaktsveckan. E� 
 y�erligare förslag är a� ha sommarfes�valen i augus�, an�ngen innan eller e�er skolan börjar, då det 
 for�arande är bra väder sam�digt som man gör reklam för SKU för de nykonfirmerade. WZS 
 poängterar a� om man lockar dit nykonfirmerade förändras sy�et lite. 

 Mötet ajourneras �ll 19:21 

 Mötet öppnas igen 19:29 

 Styrelsen beslutade 

 a�  hålla sommarfes�valen 21 augus�. 

 Budget för sommarfes�valen är 12 000 kr och evenemangsgruppen ansvarar för a� sä�a ihop e� 
 team som kan planera sommarfes�valen. 

 §14 Ekonomi 
 CT, FE och KS ska få ut pengar som de har lagt ut. GL och AL ska betala ut det. GL har fixat problem 
 med Fortnox 

 §15  RÅM 
 Distriktsstyrelsen har frågat om någon från Täby är intresserad av a� följa med på Riksårsmöte. Mötet 
 ska vara digitalt, men om restrik�onerna �llåter det kommer alla Stockholms S��s ombud a� 
 samlas och delta �llsammans. 

 §16 Photoshoot 
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 Det ska hållas en photoshoot �ll instagram. Förslag på datum är mi� i sommaren. 

 §17 Avslutningsmässa 
 E�ersom Maria Källström ska byta församling föreslår hon a� ha en avslutningsmässa 10 juni med 
 glass på taket e�eråt. Skuffé-gruppen ansvarar för a� köpa in glass. 

 §18 Upptaktsveckan 
 Inget datum har bestämts �ll upptaktsveckan. FE föreslår vecka 35 eller vecka 36 så a� det är lite 
 mellanrum e�er sommarfes�valen. Om restrik�onerna �llåter det ska en ledarupptakt hållas. 

 Styrelsen beslutade 

 a�  hålla ledarupptakten vecka 35 och upptaktsveckan  vecka 36 

 §19 SKUSS-mässa 
 FE föreslår a� hålla SKUSS-mässan an�ngen 16 september eller 23 september. FE ska fråga SKUSS 
 vilket datum som passar bäst. 

 Boel Petrén lämnar mötet 20:01 

 §20 Kommande möten 
 Kommande styrelsemöten ska hållas 2 augus�, 7 september, 6 oktober, 3 november, 6 december, 4 
 januari och 1 februari. 

 §21 Övrigt 
 FE vill inte längre vara ansvarig för a� köpa in merch. Oscar Lagerlöf föreslår a� köpa in SKU-kepsar. 
 DT är ny ansvarig för a� köpa in merch �ll SKU. 

 §22 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas 20:06 

 Protokollet har godkänts och justerats av 

 __________________________ 

 Filip Eriksson 
 Mötesordförande 

 __________________________ 

 Axel Legelius 
 Sekreterare 
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 __________________________ 

 William Zethelius Sällbom 
 Justerare 
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