Svenska Kyrkans Unga i Täby
Styrelsemöte 22-01-04
Protokoll 21-11

Styrelsemötesprotokoll 2021-12-06
Närvarande
Filip Kamensky Eriksson (FKE), Emma Byrenius (EB), Axel Legelius (AL), Malin Sangfelt (MS), Douglas
Tamm (DT), Tyra Nordin (TN), Boel Petrén (BP)
Frånvarande
Gustav Lundmark (GL), Clara Torpman (CT), William Zethelius Sällbom (WZS), Kajsa Sörnäs (KS)
Åhörare
Joakim Persson (JP)
Plats
Biblioteket, Tibble Kyrka

§1

Mötets öppnande

Ordförande Filip Kamensky Eriksson öppnar mötet kl 18:11
§2

Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
att

välja Filip Kamensky Eriksson till mötesordförande

§3

Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
att

välja Boel Petrén till sekreterare

§4

Val av justerare

Styrelsen beslutade
att välja Axel Legelius till justerare
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§5

Mötets beslutanderätt

Mötet hade beslutanderätt på 7 ledamöter.
§6

Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade
att

fastställa föredragningslistan i sin helhet

§7

Föregående protokoll

Styrelsen beslutade
att

lägga protokoll 21-08, 21-09, 21-10 till handlingarna

§8

Verksamhetsgrupperna

a)Skuffé-gruppen
i. FKE återkommer med datum för årets första skuffé.
b)Lägergruppen
i. Äldre-SKUL
Douglas Tamm meddelar att han inte kan vara vice lägerchef på Äldre-SKUL.
FKE föreslår Emma Byrenius som ersättare.
Styrelsen måste hitta fler medlemmar som vill åka ut på Äldre-SKUL
Styrelsen beslutade
att

Emma Byrenius ersätter Douglas Tamm som vice lägerchef på Äldre-SKUL
ii. Årsmöteslägret
FKE berättar att årsmöteslägret är den 11-13/1 och på lördagen den 12/1 är
årsmötet. En del medlemmar kommer bara ut under lördagen för att delta på
årsmötet. FKE berättar också att vi måste besluta om en lägerledning till lägret.
Förslaget är att FKE är lägerchef och CT vice lägerchef. FKE ger förslag på att öppna
anmälan för lägret 11/1 vilket alla tycker låter som ett bra datum.

Styrelsen beslutade
att
Välja Filip Kamensky Eriksson till lägerchef samt Clara Torpman till vice lägerchef för
Årsmöteslägret
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Styrelsen beslutade
att
öppna anmälan för Årsmöteslägret 11/1
c)Musikgruppen
i. Första mässan
FKE återkommer med datum för första mässan.
Styrelsen beslutade
att

lägga till punkt 18 Tema-Skuffé i föredragningslistan

§9
Utvärdering Miljömässa
Axel Legelius berättar att det inte var så många som ville hålla i miljömässan men att han tog på sig
den. FKE tyckte att det var en bra mässa med bra uppslutning och många konfirmander. MS ger
beröm till AL för en väl genomförd mässa.
§10 Utvärdering Verksamhetsåret
FKE konstaterar att verksamhetsåret präglades av covid-19, men att det blev bättre när
restriktionerna släppte. På grund av vissa kvarvarande restriktioner kunde ingen volleybollturnering
arrangeras, men upptakten blev ändå bra. Under hösten kunde det anordnas många aktiviteter, men
marknadsföringen kunde ha varit bättre vilket vi ska ta med oss till kommande verksamhetsår. Det var
för kort tid mellan aktiviteterna och marknadsföringen krockade ofta. Några av aktiviteterna som
genomfördes var laserdome, padel och banketten. DT tyckte att tipspromenaden var lyckad eftersom
den var bra anpassad till covid-situationen och det var bra frågesport och bra närvaro. Än så länge har
vi har kunnat genomföra alla läger utom Vår-SKUL. Höst-SKUL har aldrig varit så populärt förut vilket
vi ska se som ett stort framsteg. FKE tyckte att Jul-SKUL var väldigt mysigt och roligt. FKE föreslår att
planerar hela verksamhetsåret i strax efter årsmötet för att undvika att ha så packat med aktiviteter
under hösten. DT tycker att styrelsen har varit dåliga på att hålla igång styrelsehänget. Styrelsen
påpekar att detta beror pga covid och dess restriktioner.
§11 Fortbildning
Vi skulle ha anordnat 2 olika fortbildningar. En HLR-utbildning var inplanerad men det blev tyvärr inte
av och är ombokad till mars direkt efter årsmötet. Det har heller inte gått att anordna en djupare
tro-utbildning.
§12 Nyhetsbrev
Det ska göras ett nytt nyhetsbrev i form av podcast där Äldre-SKUL och årsmötet ska stå i fokus.
§13 Ekonomi
Revisorerna har fått allt material och gjort sitt revisionsarbete.
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§14 Årsmöteslägret
Anmälan till årsmötet öppnas 11/1. Lägret är den 11-13/2. FKE vill ha så många styrelsemedlemmar
som möjligt närvarande eftersom det är mycket fix på fredagen inför årsmötet på lördagen. Vi ska
också erbjuda möjligheten att delta på distans via zoom.
§15

Årsmötet
a) Propositioner

Styrelsen beslutade
att

lägga Proposition 1 Budget till årsmöteshandlingarna.

Styrelsen beslutade
att

lägga Proposition 2 Verksamhetsplan till årsmöteshandlingarna.

b) Motioner
Inga motioner har skickats in, motionsstopp är den 23/1 och vi ska påminna medlemmarna att skicka
in. JP ger förslag på att sätta upp en motionsstuga eller motionsskuffé för att få in fler motioner.
Resterande styrelsemedlemmar anser detta som en bra idé.
§16 Årets ängel och medlem
Styrelsen beslutade årets ängel. Styrelsen beslutade årets medlem. FKP är ansvarig för presenter och
rim.
§17 Verksamhetslåt
EB ska skriva text till verksamhetslåten och presentera denna på nästa styrelsemöte.
§18 Utvärdering Tema-Skuffe
Tyra Nordin berättar om Tema-Skufféet med jultema. Det var väldigt omtyckt, många var där och
deltog i tävlingarna. Det var bland annat pepparkaksputtningstävling och gömda klappar i kyrkan. Det
var ca 40 deltagare och det spenderades ca 3000 kr på skuffét. FKE tyckte att det var en bra avslutning
på terminen.
§19 Övrigt
Distriktsårsmötet hålls 23/4 digitalt via zoom eller i Vallentuna.
FKE meddelar också att nästa möte är det sista innan årsmötet och vill ha bra uppslutning.

§ 20 Mötets avslutande
Mötet avslutas 19:26
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Protokollet har godkänts och justerats av

__________________________
Filip Eriksson
Mötesordförande

_________________________
Boel Petrén
Sekreterare

__________________________
Axel Legelius
Justerare
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