Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 21-11-10
Protokoll 21-09

Styrelsemötesprotokoll 2021-11-09
Närvarande
Filip Eriksson (FE), Boel Petrén (BP), Emma Byrenius (EB), Axel Legelius (AL), Kajsa Sörnäs (KS), Malin
Sangfelt (MS)
Frånvarande
Douglas Tamm (DT), Gustav Lundmark (GL), Tyra Nordin (TN), Clara Torpman (CT), William Zethelius
Sällbom (WZS)
Åhörare
Erik Sandolf (ES)
Plats
Biblioteket, Tibble Kyrka

§1

Mötets öppnande

Styrelsen beslutade
Ordförande Filip Eriksson öppnar mötet kl 18:12
§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 Emma Byrenius till justerare
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§5

Mötets beslutanderätt

Mötet hade ej beslutanderätt med endast fem ledamöter.
§6

Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att

fastställa föredragningslistan i sin helhet

§7

Föregående protokoll

Inga protokoll att lägga till handlingar

§8
Erik Sandolf
Erik Sandolf presenterar vem han är och varför han deltar på mötet. Han presenterar ett projekt med
målet att föra vidare information kring hållbarhet gällande klimatet och vill gärna att SKU Täby ska
delta i projektet. Projektet innebär pedagogik bland unga och flera medlemmar i organisationen för
att bredda kunskapen. FE informerar att detta måste tas upp på årsmöte eftersom medlemmarna
måste stå bakom beslutet. FE vill också veta när helst ES vill ha ett svar. ES lämnar över ansvaret till
prästen Anna Rosengren, som är en medarbetare i projektet tillsammans med ES. FE säger att detta
blir en proposition till årsmötet.
Erik Sandolf lämnar mötet 18:37
Mötet ajourneras till kl 19:00
Mötet återupptas kl 19:08
Malin Sangfelt ansluter till mötet kl 19:06.
Mötet hade nu beslutanderätt på 6 ledamöter.
§8

Verksamhetsgrupperna
a) Evenemangsgruppen
i. Kommande aktiviteter
Nästa aktivitet är padel som ska anordnas 21/11.
Evenemangsgruppen kommer även att anordna en välgörenhetsbankett.
Denna ligger preliminärt 4/12, men kan behöva flyttas om det krockar
med något annat av församlingens verksamhet
b)Skuffégruppen
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i. Inköp Skuffe
ii. Tema skuffe
c)Lägergruppen
i. Jul-SKUL
Lägergruppen ska presentera ett förslag på lägerledning till Jul-SKUL.
d)Internationella gruppen
Internationella gruppen ska välja en välgörenhet till banketten.
e)Musikgruppen
Musikgruppen ska fixa så att det är några som spelar under banketten.

§9 Utvärdering Höst-SKUL
Under oktober anordnades tre stycken Höst-SKUL med 90 platser på varje varav 65 yngredeltagare
och 25 äldredeltagare inklusive lägerledning, säkerhetsansvarig och präst. Höst-SKUL 1 hade tema
“rymd”, SKUL 2 “rock” och SKUL 3 “restaurang”. FE berättar att Höst-SKUL 1 hade fullt antal deltagare
och det blev ett lyckat läger med bra ledare. Lägerledningen bestod av lägerchef William Zethelius
Sällbom, vice lägerchef Filip Eriksson, Axel Legelius och Tyra Nordin. Joakim Persson var
säkerhetsansvarig och Michael Öjermo var präst. Budgeten för lägeraktiviteter var 2300 kr vilket var
ungefär vad som spenderades. FE meddelar även att det blev väldigt stökigt och smutsigt under lägret
samt att det var en incident där en nykonfirmerad slått i ögat i ett element, men att det annars flöt på
bra. En av bussarna var även sen när lägret skulle åka hem. Höst-SKUL 2 hade fullt antal
yngredeltagare men inte fullt antal äldre, men att det ändå fungerade bra. Lägerledningen bestod av
lägerchef Filip Eriksson, vice lägerchef Elin Grundström och Tyra Nordin. Säkerhetsansvarig var Joakim
Persson och Anna Rosengren var präst. Budgeten för lägret var 2300 kr vilket var ungefär vad som
spenderades. Karlbergs husmor Åsa påpekade att städningen skedde slarvigt då det bland annat
missats att tömma vissa soppåsar. FE berättar att Höst-SKUL 3 hade fullt antal nykonfirmerade men
endast 17 äldredeltagare, inklusive lägerledning. Lägerchef var Axel Legelius, vice lägerchef var Filip
Eriksson och även Karl Bellander och Kajsa Sörnäs ingick i lägerledningen. Joakim Persson var
säkerhetsansvarig och Michael Öjermo var präst. Budgeten för lägret var 2300 kr vilket var ungefär
vad som spenderades. De yngre var lite pratigare jämfört med tidigare läger och lyssnade inte så bra.
Generellt sett var alla läger väldigt populära vilket är varför antalet deltagarplatser ökades med 20
platser per läger. Kajsa Sörnäs säger att lägren var uppskattade och flera tyckte att det var väldigt
roligt. FE trycker på att vara mer noga med städningen till kommande läger.
Mötet ajourneras till 19:50
Mötet öppnas igen 20:06
FE berättar även att sjukvårdsväskan saknade vissa saker efter första lägret. FE köpte medicin
och liknande för ca 2000 kr för att fylla på lagret.
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§10 Utvärdering Laserdome
Axel Legelius berättar att de som ville fick samlas för högmässa i kyrkan på Odenplan innan
laserdomen, men att det endast var AL och TN som deltog. Det var 13 personer som kom på
laserdomen men det var fler anmälda. Laserdomen kostade 3400 kr. AL säger att det var ett lyckat
spel och en rolig aktivitet. Gruppen körde två omgångar på 15 minuter och majoriteten av deltagarna
tyckte det var kul.
§11 Utvärdering Tema skuffe 7/10
KS och EB köpte ett antal spel till spelskuffét för totalt 3000 kr. Skufféet var lyckat. Spelen låg framme
efter mässan så att man fick välja vilket man ville spela. Det var ca 25 personer som kom på skufféet
och alla deltog i spelandet. KS och EB anser att detta måste göras om för att det var så uppskattat och
roligt. FE tyckte att Tema-skuffét hade bra marknadsföring.
§12 Utvärdering Styrelsedejt
Styrelsen hade en styrelsedejt där en framtida budget diskuterades. Styrelsen kom fram till hur
mycket pengar som vi skulle be församlingen om till nästa år. Det bidraget vi ska fråga om ligger på
200 000 kr vilket är vad vi fick 2020 och tidigare år. Styrelsedejten gick bra, det var lite långtråkigt men
ändå roligt. Det var också roligt att nästan alla ledamöter kunde delta. Förslagsvis ska fler liknande
styrelsedejter inplaneras för liknande diskussioner.
§13 Ekonomi
FE, CT, och AL hade ett ekonomimöte med Marie-Louise Broström där de begärde 200 000 kr i bidrag
till nästa år. Vi får ett besked imorgon 11/11. AL och GL har bokfört ikapp och ligger i fas med
ekonomin. Årets bidrag på 75000 kr har kommit in nu.
§14 Jul-SKUL
26-28/11 är det Jul-SKUL. Sista anmälningsdagen är 19/11 och lägret måste marknadsföras mer. Clara
Torpman har visat intresse för att vara vice lägerchef. Även EB, KS och AL är intresserade av att vara
lägerledning. MS föreslår att internationella gruppen ska genomföra den aktivitet som var planerad
till förra året, att pärla armband för välgörenhetsorganisationen Giving People eftersom material till
detta köptes in förra året men inte kom till användning.
Styrelsen beslutade
att sätta Axel Legelius som lägerchef, Clara Torpman som vice lägerchef och Emma Byrenius som
lägerledning på Jul-SKUL
FE berättar att lägret har totalt 47 anmälningar hittills.
Styrelse beslutade
att sätta en budget på 2100 kr för lägeraktiviteter till Jul-SKUL
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§15 Årsmöte
FE ska skapa ett dokument för verksamhetsberättelsen där varje ledamot får tilldelat vad den ska
skriva. Motioner tas emot innan årsmötet och därför behövs ett motionsstopp.
Styrelsen beslutade
att motionsstopp till årsmötet sker 16/1-22
EB är ansvarig för låten till verksamhetsberättelsen. Förslaget för låten är Best Song Ever av One
Direction.
Styrelsen beslutande
att använda låten Best Song Ever till verksamhetsberättelsen
§16 Fortbildning
CT arbetar hårt med att hitta HLR-utbildare. MS nämner någon som gjort HLR-utbildning på hennes
jobb nyligen. MS meddelar CT om detta.
FE har talat med Marie-Louise Broström om vår idé om djupare tro, men har inte fått besked.
§17 Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet görs även denna gång i poddformat. DT, GL och FE är ansvariga för att detta genomförs
snart.
§18 Medlemsregistrering
Årlig medlemsregistrering ska kollas upp av FE och MS.
§ 19 Övrigt
§ 20 Mötets avslutande
Mötet avslutas 20:45
Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________

__________________________

Filip Eriksson
Mötesordförande

Boel Petrén
Sekreterare
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__________________________
Emma Byrenius
Justerare
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