Första styrelsemötet 2016-02-23
1. Mötets öppnande cirkus 17.30
Närvaranden vid mötet; Victor Lagrelius, Alba Åhlander, Theodor Stensö, Alexander
Lundgren, Max Hellström, Björn Frykmo, Molly Tottenhammar
2. Val av mötesordförande och sekreterare
Victor Lagrelius vals till mötesordföranden och Alba Åhlander till sekreterare.
3. Lägesrunda
Styrelsen är relativt trött men mår bra. Max är så sugen på sushi så att hans kropp gör ont.
Alexander glömde tyvärr sin kavaj.
4. Sociala medier, dokument och ansvariga
Vi har en Instagramanvändare och facebooksida. Vi måste byta lösenordet på instagram. Om
man vill vara med och vara ansvarig över Instagram, prata med Alba.
- Alba är ansvarig över att byta lösenordet på Instagram
-Molly tar ansvar över att rensa i FB kontot och lägga till alla i Styrelsen som har facebook
till ansvariga över den sidan.
Styrelsen diskuterar om att skaffa det sociala mediet Snapchat. Theodor kan tänka sig att vara
ansvarig.
Styrelsen beslutar
Att SKUFF skall skaffa Snapchat med användarnamnet ”sku_farsta”
5. Ungifarsta.se , info om styrelsen och inlogg
Styrelsen vill fixa kort information om individerna i Styrelsen på hemsidan. Ingen i styrelsen
har inlogg till hemsidan vi skall tala med Per Rossenius om detta och fråga om lösenord.
-Victor tar på sig ansvaret.
-Theodor tar ansvaret över att fixa information om styrelsen till hemsidan
6. Kontakt, mejl till styrelsen
Vi behöver alla i styrelsens mejl, mobilnummer och kontaktinformation.
Styrelsen funderar på att skaffa en gemensam drive geneom google som alla har tillgång till
där alla dokument kan finnas. Molly tar ansvaret över att fixa denna gmail och drive till
styrelsen. Molly är även ansvarig att fixa ett dokument med allas kontaktuppgifter.

Styrelsen beslutar
Att skapa en gemensam drive för styrelsen
Att ha ett dokument med alla lösenord till alla Skuffs sociala medier på driven
Att Molly är ansvarig över att fixa en gemensam drive till styrelsen och fixa ett dokument
med lösenord till alla sociala medier.
7. Ombud till Distriktårsmötet
Farsta Årsmöte 2016 beslutade att Ordföranden Victor Lagrelius, Vice Ordföranden Alba
Åhlander, Kassör Theodor Stensö som ombud till DÅM samt Ledarmot Alexander Lundgren
som ersättare.
Anmälan till DÅM är öppen, man anmäler sig via medlemssidorna. Uppmuntra medlemmar
att anmäla sig som ersättare och observatörer.
Medlemmen Emelie Peterson är intresserad, vi pratar med henne om hur anmälan går till.
Björn Frykmo går iväg för att vispa grädde till semlor, ca 18.30
8. Ljuspunkt 2016, utvärdering
-Björn Frykmo kommer tillbaka med semlor, 18.36
Från styrelsen närvarade Max Hellström och Alba Åhlander. Victor Lagrelius var där som
Gnista och Molly Tottenhammar som projektledare.
Ljuspunkt 2016 hade temat ”Guds Eko”. Det var kul med många roliga aktiviteter! Styrelsen
fortsätter att uppmana om Ljuspunkt.
9. Årsmöte
9.1 Ordföranden läser upp motionerna från Årsmötet.
Medlemmen Cecilia Samuelsson anländer som observatör 18.43
Styrelsen beslutar
Att

gå igenom hela årsmötesprotokollet nästa styrelsemöte

9.2 Styrelsen beslutar
Att

skjuta upp arbetet valet om arbetsgrupper till nästa möte

10. Glömda punkter, övrigt
Diskuterar om vi skall ha en spelkväll under påsklovet

11. Nästa möte
Nästa möte blir 11-03-2016
12. Mötet avslutas

