Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 21-10-06
Protokoll 21-08

Styrelsemötesprotokoll 2021-10-06
Närvarande
Filip Eriksson (FE), Boel Petrén (BP),Tyra Nordin (TN), Emma Byrenius (EB), Axel Legelius (AL), Kajsa
Sörnäs (KS), William Zethelius Sällbom (WZS), Clara Torpman (CT)
Frånvarande
Douglas Tamm (DT), Gustav Lundmark (GL), Malin Sangfelt (MS)
Åhörare
Plats
Biblioteket, Tibble Kyrka

§1

Mötets öppnande

Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:24
§2

Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
att

välja Filip Eriksson till mötesordförande

§3

Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
att

välja Boel Petrén till sekreterare

§4

Val av justerare

Styrelsen beslutade
att välja Tyra Nordin till justerare
§5

Mötets beslutanderätt

Mötet hade beslutanderätt på 8 stycken.
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§6

Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att

fastställa föredragningslistan i sin helhet

§7

Föregående protokoll

Styrelsen beslutade
att

lägga protokoll 21-03, 21-04, 21-05, 21-06 och 21-07 till handlingarna

§8

Verksamhetsgrupperna
a) Evenemangsgruppen
i. Kommande aktiviteter
- Evenemangsgruppen har tre inplanerade aktiviteter under hösten.
Dessa är Laserdome 7/11, padel 21/11 och en välgörenhetsbankett
4/12. Tyra Nordin presenterar förslag på budget och tidsupplägg för
evenemangen.
b)Skuffe Gruppen
i. Skuffe
FE meddelar att ledarutbildningen ska stå i alla skuffén utom de gånger det är
tema-skuffé eller höstlov.
ii. Tema skuffe
FE meddelar att datumen för tema-skuffén är 7/10, 18/11 och 16/12.
c)Lägergruppen
d)Internationella gruppen
i. Banketten
Internationella gruppen ska välja välgörenhet till banketten.
e)Musikgruppen
Musikgruppen spelar på som vanligt

§9 Utvärdering Styrelsekickoff
Styrelsekickoffen var 5/9. 8 av 11 styrelseledamöter var med, men endast 4 på padeln innan
middagen. Av budgeten på 3500 kr användes 3160 kr. CT tycker att kickoffen var trevlig men att det
skulle vara optimalt om alla var med. FE ansåg att det också var trevligt och roligt med padel,
eftersom det annars brukar vara escape room. Det är tråkigt att det blev framskjutet så länge på
grund av corona.
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§10 Utvärdering ledarupptakt
Ledarupptakten skedde 1/9. Det var inte så många som kom på upptakten. Det fanns en maxgräns på
50 personer. Det var endast 30 anmälda, men det var inte alla av dem som kom. Av budgeten på 5000
kr spenderades 4860 kr. En hel del mat gick inte åt och då gick maten till de medlemmar som
närvarade. FE tycker att upptakten var rolig och trevlig. Dock så var det väldigt mycket mat och inga
aktiviteter. Till nästa år föreslår WZS att hålla mindre aktiviteter som tipspromenader eller karaoke
som kan lätta upp stämningen.
§11 Utvärdering upptaktsveckan
Upptakts Veckan var uppdelad på 3 dagar, 6-8/9. I år delade vi inte upp konfirmandgrupperna då
restriktionerna nu tillät ett ökat antal människor inomhus. FE tyckte att det gick bra men att det var
tråkigt att det inte fanns en introfilm att spela. Det gjordes reklam för Höst-SKUL, ledarutbildningen
och SKU. Gymnasiekonfirmanderna var inte inbjudna. Ingen konfirmand från vårexpress dök upp även
fast de var inbjudna. Det var också lite för få som kom från styrelsen vilket skapade vissa problem. FE
tycker fortfarande att det här är ett bättre upplägg än vad som fanns innan pandemin.
Kajsa Sörnäs lämnar mötet 18:58
EB tyckte det var kul när alla minglade med varandra innan introduktionerna började. FE berättar att
vi körde två grupper samtidigt medan de andra minglar och att vi ska köra på det upplägget i
framtiden. Vi slopade aktiviteten och volleybollen på grund av pandemin. Kuverteringen gick bra och
var väldigt effektiv. WZS tycker vi ska göra en gemensam video som vi kan använda flera gånger i
framtiden. FE uppmanar att filma och fota på Höst-SKUL för videon.
§12 Utvärdering Hearing
Hearingen ägde rum i skufféet den 2/9. Församlingen hade bjudit in alla nomineringsgrupper i
kyrkovalet för detta och representanter från alla grupper kom. FE var moderator. Först var det lite
långtråkigt då politikerna tog för lång tid på sig att svara. Det ändrades till att de endast fick svara på
30 sekunder, detta gjorde att det blev kort och koncist. Vi fick beröm från flera medarbetare i kyrkan,
exempelvis kyrkoherden Michael Öjermo och Barn och Ungdomschef Marie-Louise Broström.
Hearingen fyllde hela skufféet med både unga och äldre medlemmar. Vi ställde olika frågor från de
frågor som vi hade fått in och kommit på. Alla som var med var överens om att det hela var väldigt
roligt.
§13 Styrelsedator
FE meddelar att styrelsedatorn är inköpt. Budgeten var 3400 kr och datorn kostade 3490 kr. Datorn
ska börja användas till nästa styrelsemöte 3/11.
§14 Höst-SKUL
Höst-SKUL i år har varit extremt populärt. Efter endast 15 minuter av att man kunde anmäla sig
så var alla läger fyllda. Det är minst 100 personer i kö. Ett förslag är att öka antalet deltagare
med 15 nykonfirmerade och 5 ledare, totalt 20 platser.
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Styrelsen beslutade
att

öka deltagarantalet med 20 platser på alla 3 Höst-SKUL

Styrelsen beslutade
att

ersätta Clara Torpman som vice lägerchef mot Elin Grundström på Höst-SKUL 2

Prästen för Höst-SKUL 1 & 2 är Kjell Casserfelt. Prästen för Höst-Skul 3 är Kyrkoherden Michael
Öjermo. FE meddelar också att vi inte ännu har en lägerchef för Höst-SKUL 3 då WZS inte kan.
WZS nominerar AL till att ersätta honom som lägerchef på Höst-SKUL 3.
Styrelsen beslutade
att

ersätta William Zethelius Sällbom som lägerchef på Höst-SKUL 3 mot Axel Legelius

Eftersom AL tidigare var vice lägerchef ska en ny vice hittas snarast.
Mötet ajourneras till 19:30
Mötet återupptas 19:37

§15 Ekonomi
WZS uppmanar att vi måste fixa budgeten. FE anser att det är viktigt att alla närvarar när vi går
igenom ekonomin på grund av det sänkta bidraget. En rapport på hur mycket vi har spenderat på
olika budgetposter ska tas fram och presenteras för styrelsen. Detta har skjutits fram tre gånger.
Därför bestäms en styrelsedejt den 12/10 kl 19.30 för att gå igenom bokslut och bestämma vilket
bidrag från församlingen som vi ska efterfråga. TN ska kolla upp offert för padel och laserdome för att
kunna bestämma budget för aktiviteterna.
§16 Midnattsvolley
FE meddelar att midnattsvolleyn inte blir av på grund av pandemin.
§17 Merch
FE berättar att vi har fått allt merch vi har beställt, bland annat pennor och klistermärken.
Allt kostade totalt ca 8000 kr.
§18 SKUSS-mässa
FE har skrivit till SKUSS men inte fått något svar så SKUSS-mässan ligger på is tillsvidare.
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§19 Årsmötet
En verksamhetsberättelse behöver skrivas inför årsmötet i februari. WZS föreslår en styrelsedejt för
att skriva klart allt. Dessutom måste vi lägga propositioner inför mötet. Det kommer att vara ett
zoom-alternativ i år för de som inte har möjlighet att ta sig ut på Karlberg.
§20 Fortbildning
FE berättar att vi ska anordna två fortbildningar. CT är ansvarig för HLR.
FE är ansvarig för djupare ledarutbildning. Han har pratat med Marie-Louise om ett eventuellt
samarbete med kyrkan som kan stå för kompensation för föreläsaren.
§ 21 Övrigt
CT tar upp banketten och att eventuellt köpa tårtor från MS jobb. 2 tårtor med 20 bitar kostar 500 kr
styck. FE uppmanar att ta upp detta igen på tisdag då vi sätter budgetar för padel, laserdome och
banketten.
FE ber också att medlemsregistreringen måste vara klar innan 8/10. MS och TN är ansvariga för detta.
MS och TN har ansvar för detta.
§22 Mötets avslutande
Mötet avslutas 20:00
Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

__________________________

Filip Eriksson
Mötesordförande

Tyra Nordin
Justerare

__________________________
Boel Petrén
Sekreterare
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