
 Svenska Kyrkans Unga i Täby 
 Styrelsemöte 21-08-02 

 Protokoll 21-06 

  Styrelsemötesprotokoll 2021-08-02 

 Närvarande 
 Filip Eriksson (FE), Gustav Lundmark (GL) Boel Petrén (BP),Tyra Nordin (TN), Douglas Tamm (DT), 
 Emma Byrenius (EB), Clara Torpman (CT), 

 Frånvarande 
 Malin Sangfelt (MS), Axel Legelius (AL), Kajsa Sörnäs (KS), William Zethelius Sällbom (WZS), 

 Åhörare 
 Oscar Lagerlöf (OL) 

 Plats 
 Biblioteket, Tibble Kyrka 

 §1  Mötets öppnande 

 Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:25 

 §2  Val av mötesordförande 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Filip Eriksson �ll mötesordförande 

 §3  Val av sekreterare 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Boel Petrén �ll sekreterare 

 §4  Val av justerare 

 Styrelsen beslutade 

 a�  välja Tyra Nordin �ll justerare 

 §5  Mötets beslutanderä� 
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 Mötet hade beslutanderä� på 7 stycken. 

 §6  Fastställande av föredragningslista 

 Styrelsen beslutade 

 a�  lägga �ll §17 Merch och sedan fastställa föredragningslistan 

 §7  Föregående protokoll 

 Det finns inga �digare protokoll a� lägga �ll handlingarna 

 §8  Verksamhetsgrupperna 

 a)Evenemangsgruppen 
 Evenemangsgruppen ska ha e� möte där man ska besluta om tre ak�viteter som ska 
 äga rum under hösten, varav en ska vara en sportak�vitet. 
 b)SKUffégruppen 

 i. Första Skuffet 
 Höstens första skuffé äger rum 2/9 

 ii. Inköp 
 Innan sommarfes�valen ska det köpas in ny� �ll skuffét då det mesta 
 är slut eller har nå� si� bäst-före-datum. 

 iii. Tema Skuffe 
 FE berä�ar a� 3 Tema skuffen ska ske varav 1 med lite fler ak�viteter. 
 Styrelsen spånade på flera olika tema skuffen och kom fram �ll a� 
 skuffe gruppen ska anordna en spelkväll skuffe, Film skuffe, och jul 
 skuffe. 

 c)Lägergruppen 
 i.Möte 

 Lägergruppen ska ha e� möte innan nästa styrelsemöte och ta fram 
 e� förslag på lägerledningar �ll de tre Höst-SKUL:en. 

 d)Interna�onella gruppen 
 e)Musikgruppen 

 i. Sommarfes�val 21/8 
 Musikgruppen är ansvarig för a� musik finns på sommarfes�valen 

 ii. Mässa 2/9 
 Musikgruppen är ansvarig för a� musik finns på mässan 

 §9 Utvärdering Representa�on 
 Vanligtvis brukar någon eller några från SKU åka ut på sommarens alla konfirma�onsläger 
 och berä�a om SKU. I år, precis som förra året, gick inte det p.g.a pandemin och därför var 
 det ledare på de olika lägren som representerade istället. Till följd av olika förhållanden på 
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 olika läger skedde representa�onen på olika sä� och var därmed inte lika effek�v på alla läger. I 
 fram�den ska vi sträva e�er a� skicka ut representanter på samma sä� som �digare e�ersom vi har 
 märkt a� det är mer effek�vt. 

 §10 Sommarfes�valen 
 21/9 arrangerar vi sommarfes�valen. FE berä�ar a� han har bokat hoppborg och popcornmaskin och 
 Fat franks. WZS och GL är ansvariga för upphämtning och avlämning av dessa. Övriga förberedelser �ll 
 fes�valen ska göras i god �d så a� det inte blir stressigt. 

 §11 Styrelse-kick-off 
 Vi ska ha en styrelse-kick-off nu när vår verksamhet börjar komma igång igen och det är lä�are a� 
 genomföra. Styrelsen ska bestämma e� datum för den och planera vad som ska hända. 

 §12 Styrelsedator 
 FE har inte köpt in en ny styrelsedator e�ersom a� han inte har råd a� lägga ut just nu, men ska göra 
 det så fort det finns möjlighet. 

 §13 Upptaktsveckan 
 FE berä�ar a� upptaktsveckan är den 6-8/9 kl 17-20.30 
 FE informerar a� vi inte har lyckats boka alla utrymmen vi behöver �ll upptaktsveckan. Styrelsen ska 
 samlas och kuvertera brev som ska skickas ut �ll alla nykonfirmerad med informa�on om 
 upptaktsveckan och höst-SKUL. 

 Styrelsen beslutade 

 a�  kuvertering sker 15/8 kl.12 

 E�ersom den tradi�onsenliga volleyboll-turneringen inte går a� anordna i år heller föreslås det a� vi 
 ska hålla en annan ak�vitet istället. 

 Styrelsen besutade 

 a�  anordna en upptakts ak�vitet 12/9 kl 14.00 

 Planering inför ak�viteten sker 5/9 kl 12 

 §14 Ledarupptakt 
 FE meddelar a� ledarupptakten är bokad och a� den kommer ske den 1/9 kl 16-21 
 Ansvariga för a� planera upptakten är DT och AL. 

 Clara Torpman lämnar mötet 20:00 
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 §15 Höst-SKUL 
 FE berä�ar a� Höst-SKUL är den 8-10, 15-17 och 22-24 oktober. FE berä�ar också a� det är 
 budgeterat för 50 nykonf och 20 äldre. Lägergruppen ska ha möte och lägga fram e� förslag på läger 
 ledningarna �ll nästa möte 

 §16 Ekonomi 
 Nästa möte vill FE a� GL och AL håller en ekonomisk genomgång. 

 §17 Merch 
 DT ansvarar för merchen. A� ta fram designer, antal samt budget för utbudet och beställa. 

 §18 Photoshoot 
 Emma är ansvarig för en photoshoot och hon ska boka in med styrelsen. 

 §19 SKUSS-mässa 
 FE berä�ar a� han har föreslagit för SKUSS a� den 23/9 Skulle vi kunna anordna en SKUSS mässa 
 däremot ska han maila och kolla hur de känner kring mässan med restrik�oner och så. Styrelsen 
 anser a� det känns kons�gt a� samla massa olika personer från olika lokalavdelningar när 
 restrik�onerna är som de är. 

 §20 Fortbildning 
 FE berä�ar a� vi ska anordna två utbildningar varav 1 HLR utbildning. Filip föreslår a� CT tar ansvar 
 för a� kontakta någon som kan hålla i HLR utbildning. Styrelsen diskuterade vad för intressant 
 utbildning man också kan anordna och kom fram �ll något som har med tro a� göra. FE ansvarar för 
 a� undersöka en sådan utbildning 

 §21 Möte GDPR 
 FE berä�ar a� vi måste följa GDPR och ska prata med agneta som är kyrkans ansvariga person. 

 §22 Nyhetsbrev 
 FE berä�ar a� SKU ska anordna e� nyhetsbrev och tycker a� det görs bäst i Podcast form. De�a 
 ska ske innan ledarupptakten. FE, GL och DT är ansvariga för a� spela in en podcast. 

 Olivia och Sara ansluter �ll mötet 20:14 

 Styrelsen beslutade 

 a�  spela in Nyhetsbrev Podcast imorgon den 3/8 

 §23 Övrigt 
 FE meddelar a� en hearing inför kyrkovalet den 19/9 kommer a� hållas under e� kommande 
 skuffé där vi ska fråga ut de olika nomineringsgrupperna. Styrelsen spånade fram 12 st frågor 
 som vi ska ställa nomineringsgrupperna. 
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 Fe berä�ar även a� Jul-SKUL ombokas. 

 §24 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas 20:19 

 Protokollet har godkänts och justerats av 

 __________________________ 

 Filip Eriksson 
 Mötesordförande 

 __________________________ 

 Tyra Nordin 
 Justerare 

 _________________________ 

 Boel Petrén 
 Sekreterare 
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