Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 21-08-31
Protokoll 21-07

Styrelsemötesprotokoll 2021-08-31
Närvarande
Filip Eriksson (FE), Boel Petrén (BP), Tyra Nordin (TN), Douglas Tamm (DT), Emma Byrenius (EB), Malin
Sangfelt (MS), Axel Legelius (AL), Kajsa Sörnäs (KS)
Frånvarande
William Zethelius Sällbom (WZS), Gustav Lundmark (GL), Clara Torpman (CT)
Åhörare
Marie-Louise Broström (ML)
Plats
Biblioteket, Tibble Kyrka

§1

Mötets öppnande

Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:05
§2

Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
a

välja Filip Eriksson ll mötesordförande

§3

Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
a

välja Axel Legelius

§4

Val av justerare

ll sekreterare

Styrelsen beslutade
a
§5

välja Kajsa Sörnäs ll justerare
Mötets beslutanderä

1

Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 21-08-31
Protokoll 21-07
Mötet hade beslutanderä på 6 stycken.
§6

Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
a

ersä a punkt §8, §9, §10 med §8 Marie-Louise

Styrelsen beslutade
a

lägga ll punkt §21 Valberedningen

§7

Föregående protokoll

Styrelsen beslutade
a

lägga protokoll 21-06 ll handlingarna

§8
Marie-Louise
Marie-Louise vill stämma av lite med styrelsen. ML meddelar a vi inte har ha några smi outbro
under sommarens konﬁrma onsläger. ML vill a verksamheten ska komma igång igen och a folk ska
få träﬀas igen. ML säger a alla större verksamhets bokningar nu ska gå via Agneta istället för Lena.
Mindre bokningar som biblioteket ll styrelsemöten kan gå ll Andreas.
E er torsdags mässan 2/9 ska representanter från nomineringsgrupperna ll kyrkovalet komma ll
kyrkan och presentera sig. Styrelsen ska förbereda frågor ll nomineringsgrupperna. ML vill också a
vi ska uppmana våra medlemmar ll a rösta i kyrkovalet.
FE berä ar lite om hur vi har tänkt inför upptaktsveckan. ML vill a vi ska prata om ledarutbildningen
också. ML har kontaktat alla lägerledningar och frågat om de vill komma på upptaktsveckan.
ML påminner också om a vår hemsida ska uppdateras e ersom det just nu står a all ng är inställt.
Dessutom ska vi kontakta alla läger så a upptaktsveckan marknadsförs på alla läger-instagram.
FE berä ar om vilka SKUL vi ska ha och vad dessa innebär. ML säger a vi ska ha en säkerhetsansvarig
som är anställd av församlingen och ansvarar vid olyckor på varje läger.
Malin Sangfelt ansluter ll mötet 18:25
FE berä ar vilka lägerledningar som är utsa a på de olika Höst-SKUL:en. ML och FE föreslår
Joakim
Persson som säkerhetsansvarig. ML frågar styrelsen om vi vill ha en präst på Höst-SKUL
vilket
styrelsen vill om det ﬁnns möjlighet.
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15 oktober blir det möjligt a boka lokaler ll våren och då är det vik gt a vi har tänkt igenom vilka
lokaler vi behöver boka.
ML ska se ll a vi snart får vårt bidrag från församlingen.
ML tycker a sommarfes valen var väl genomförd och a det var föredömligt städat.
ML berä ar a församlingen ska llsä a pengar ll interiören på Karlberg och frågar styrelsen om vi
har några idéer på saker som kan förändras. FE föreslår en större whiteboardtavla ll Havsörnen.
Douglas Tamm ansluter ll mötet 18:34
Marie-Louise lämnar mötet 18:35
Mötet ajourneras ll 18:45
Mötet öppnas igen 18:47
§9

Verksamhetsgrupperna
a)Evenemangsgruppen
i.Möte
Evenemangsgruppen har for arande inte ha e möte, men ska ha det
snart. Det ﬁnns e dokument med förslag på ak viteter, bland annat
laserdome och banke en. Till sportak vitet ﬁnns det förslag på padel,
poledance och curling.
b)SKUﬀégruppen.
i. Första SKUﬀet
Det första skuﬀét är 2/9. Inköp ll skuﬀét har gjorts.
c)Lägergruppen
i.Höst-SKUL
Lägergruppen har ha möte och bestämt lägerledningar som ska presenteras
senare under mötet.
d)Interna onella gruppen
e)Musikgruppen
i. Första mässan
Den första mässan är på torsdag 2/9. Emma Byrenius har ﬁxat tre musiker.
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§10 Utvärdering Sommarfes valen
21/8 anordnades sommarfes valen. Fes valen började 15:30, styrelsen och några medlemmar var
där vid 12 för a förbereda. Hoppborgen var uppska ad. Fat Franks lagade pizza vilket också var
uppska at. Styrelsen tycker a det är bra a ha caterad mat och all pizza åts upp. Deltagarna bjöds
på popcorn. Det fanns även möjlighet a handla i skuﬀét. Vid 16:15 började uppträdanden som var
väldigt uppska ade. Det hölls en matätartävling och en pspromenad. Tipspromenaden är e bra sä
a få igång folk när de kommer, även om det inte är det roligaste a göra på sommarfes valen.
Budget var 12 000 kr. Vi spenderade 12 100 kr. FE tycker a vi var sent ute med marknadsföring inför
sommarfes valen, men a när den väl kom igång var den väldigt bra. Han berä ar även a Karin Öst
kommenterat på a marknadsföringen var väldigt bra och a det var bra a man kunde följa
fes valen på sociala medier om man inte var där. Det var runt 45 personer som kom. Överlag var
sommarfes valen lyckad.

§11 Utvärdering Nyhetsbrev
3/8 gjorde FE, DT och GL e nyhetsbrev i form av podcast som lades ut på Soundcloud. Den
marknadsfördes på Instagram, men FE lyckades inte maila ut den ll alla medlemmar. Den har nu runt
10 lyssningar. DT säger a vi ska fortsä a göra podcasts.

§12 Styrelse-kick-oﬀ
På söndag 5/9 är det styrelse-kick-oﬀ. FE har bokat padel 14-15 på Svea padel. E er det blir det
middag hos Clara Torpman. Det är oklart hur många som kan vara med.

§13 Styrelsedator
FE var på Mediamarkt för a köpa en styrelsedator, men datorn fanns inte i lager. Därför planerar han
a gå ll Webhallen istället.

§14 Ledarupptakt
Ledarupptakten är imorgon 1/9. Vi har köpt in mat för 3850 kr. Budget är 5000 kr. FE ska köpa mer
mat och pynt imorgon. Det är ungefär 30 personer anmälda. Alla i styrelsen som kan ska komma dit
och hjälpa ll a laga mat och förbereda.

§15 Första skuﬀet
Första skuﬀét är på torsdag 2/9. Micke kommer a leda mässan. FE är ansvarig för betraktelse.
Kajsa Sörnäs ska skriva en bön. EB har ﬁxat musiker. KS står i skuﬀét. Under skuﬀét ska det hållas
en hearing inför kyrkovalet. Representanter för de olika nomineringsgrupperna kommer dit så
a medlemmar kan ställa frågor ll dem. Styrelsen ska förbereda frågor ll dess och
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medlemmar ska kunna skicka in frågor på Instagram.
§16 Upptaktsveckan
Upptaktsveckan är 6-8/9, alltså nästa vecka. Vi har skickat kuvert ll alla konﬁrmander och ledare
med informa on om upptaktsveckan och höst-SKUL. FE har få informa on om a
gymnasiekonﬁrmanderna inte ska bjudas på upptaktsveckan och de har inte heller få breven, även
om de står uppskrivna på utskicken. Vi kommer inte a ha anmälan ll båtledarutbildningen, men vi
ska informera om ledarutbildningen. Sebbe ska ﬁxa e prak skt sä a anmäla sig så a så många
som möjligt anmäler sig. Vi ska vara i Sällskapsrummet, Täbysalen och Syrummet. Vi behöver en
projektor ll Täbysalen och Syrummet. På måndagen ska vi vara där digt och förbereda all ng.
Flaggor och dylikt ska sä as upp på måndagen och si a uppe alla tre dagar. Styrelsen är där 16:30.
Tisdag och onsdag behöver vi inte vara där lika digt, ungefär 45 minuter innan. FE tycker a vi inte
ska anordna en ak vitet på lördagen vilket vi förra styrelsemötet beslutade a vi skulle ha.
§17 Höst-SKUL
Vi har tre höst-SKUL i år som äger rum helgerna 8-10/10, 15-17/10 och 22-24/10. Lägergruppens
förslag på lägerledningar är
Höst-SKUL 1:
Lägerchef: William Zethelius Sällbom
Vice Lägerchef: Filip Eriksson
Lägerledning: Tyra Nordin & Axel Legelius
Höst-SKUL 2
Lägerchef: Filip Eriksson
Vice Lägerchef: Clara Torpman
Lägerledning: Tyra Nordin & Malin Sangfelt
Höst-SKUL 3
Lägerchef: William Zethelius Sällbom
Vice Lägerchef: Axel Legelius
Lägerledning: Kajsa Sörnäs & Emma Byrenius
Styrelsen beslutade
a

anta lägergruppens förslag på lägerledning ll Höst-SKUL 1 i sin helhet

Styrelsen beslutade
a

anta lägergruppens förslag på lägerledning ll Höst-SKUL 2 i sin helhet

Styrelsen beslutade
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a
anta lägergruppens förslag på lägerledning ll Höst-SKUL 3 i sin helhet
Styrelsen beslutade
a

öppna anmälan för Höst-SKUL 9/9 e er mässan

Kommunikatörerna ska marknadsföra på upptaktsveckan. På varje SKUL är det avsa två platser för
präst och säkerhetsansvarig, men de kan vara samma person. Vi har budget på 9000 kr för
lägerak viteter. FE föreslår en budget på 2300 kr för varje Höst-SKUL.
Styrelsen beslutade
a

sä a en budget på 2 300 kr för varje Höst-SKUL

§18 Ekonomi
GL och AL har inte hunnit förbereda en ekonomigenomgång så den skjuts upp ll nästa möte när de
har bokfört ikapp och förbere en genomgång.

§19 Midna s Volley
SKUSS har frågat om vi vill hålla i midna svolleyn, men FE har inte hi at en hall som är ledig någon
gång under resten av året och har därför meddelat distriktsstyrelsen a vi inte kan hålla i den.

§20 Merch
Vi har få in en del merch och resten är på väg. Totalt kostade det ca 8 000 kr. Det rör sig om bland
annat pennor, klistermärken och lypsyl.

§21 Valberedning
Vi har få meddelande från valberedning som berä ar a de ska ha individuella samtal med
styrelsemedlemmarna. FE läser upp e brev som han har få av valberedningen där det ﬁnns frågor.
Han ber alla styrelsemedlemmarna a börja fundera över dem.
§22 Photoshoot
Vi har for arande inte ha den utlovade photoshooten. EB är ansvarig för a hi a e datum.
§23 SKUSS-mässa
FE har kontaktat SKUSS angående a SKU Täby ska arrangera en mässa för hela SKUSS.
Han har inte få något svar, men det är möjligt a det kommer a skjutas upp.
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§24 GDPR-möte
FE har mailat Agneta angående a få en lathund, alterna vt a ha e möte angående hur vi hanterar
personuppgi er inför höst-SKUL.
§25 Övrigt
Douglas Tamm föreslår a vi ska ta llbaka banke en. Han tänker sig en budget på 13 000 kr.
Dessutom ska alla deltagare donera 200 kr ll en välgörenhet som interna onella gruppen väljer. DT
vill ha auk on, lo eri och karaoke. DT vill även ha en polaroid-kamera. DT tycker a kvällen ska börja
med mingel som följs av buﬀé från catering. Kvällen avslutas med tårta och musik från musikgruppen.
DT vill lägga 10 000 kr på mat, 2 000 kr på priser och 1 000 kr på pynt m.m.
Dessutom föreslår DT en guidad visning på Medel dsmuseet som sportak vitet för a “man går fe
mycket”. DT föreslår även ak viteten “bön och laserdome” vilket innebär a man inleder med en
gemensam bön i en kyrka och sedan spelar laserdome. Ak viteten avslutas med a alla får glass.
Avslutningsvis föreslår han sportak viteten padelturnering.

§26 Mötets avslutande
Mötet avslutas 20:33
Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

__________________________

Filip Eriksson
Mötesordförande

Kajsa Sörnäs
Justerare

__________________________
Axel Legelius
Sekreterare
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