Första styrelsemötet 2017-02-24
1. Mötets öppnande
Mötes öppnas 17:24
Närvarande: Liza Lövgren, Ida Oscarsson, Victor Lagrelius, Theodor Stensö, Björn Frykmo,
Albin Ahlström, Alba Åhlander
2. Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande väljs: Victor Lagrelius
Till mötessekreterare väljs: Alba Åhlander
3. Lägesrunda
Vi är trötta men vi halsar kaffe för att få upp nivån men knappt det verkar hjälpa. Lisa mår
jättebra! Albin är på topp. Theodor däremot han är också helt borta, han har aldrig druckit
kaffe förut men nu så har han druckit 8 koppar kaffe per dag, och Victor har kaffe på drop.
4. Sååå, det var årsmötet, vad händer nu?
Vi sitter nu här den nya styrelsen. Efter årsmötet så måste styrelsen se till att alla motioner
som gick igenom på årsmötet verkställs. Styrelsen behöver inte ta på sig detta själv utan
även andra medlemmar kan vara med!
5. Teambuildingdag för styrelsen
Vi vill ha en teambuilding dag för styrelsen med lite lekar och så
Förslag; v, 10 Torsdag kväll
6. Sociala medier, ansvariga för det
Tid att byta lösenord till alla sociala medier, vem gör detta?
● Ungifarsta.se - Se till så att alla har inloggning (ta bilder till hemsida??)
● Facebook -Ta bort gamla admins och sätt in nya
● Instagram
● Snapchat
● Styrelsemejl & drive
Sätta upp sociala medie-info på en SKUFFtavla i UG-lokalerna
Alba byter lösenord till drive, snapchat och instagram
Alla kommer att ha tillgång till ungifarsta.se , facebook, instagram, snapchat och styrelsemejl
o drive
Styrelsen kommer fram till att Alba blir huvudansvarig för Instagram, Albin huvudansvarig för
Snapchat, Björn för Facebook och Ida och Alba för ungifarsta.se .

7. Årsmötesprotokoll
Ordförande läser upp årsmötesprotokollet.
De som valts till ombud och ersättare till distriktsårsmötet måste anmäla sig på
medlemssidorna!

8. Motioner, arbetsgrupper

Icon: Björn, Theodor, Victor, Albin
Gubbängsfältshäng: Albin, Liza
Laserdome: Theodor, Björn
Bowling, grönan: Theodor, Björn
Bada: Albin, Liza
Boda Borg: Ida
Badminton: Alba, Albin

...ALBINTON

Karaoke: Björn, Theodor
Snackiskvällar: Alba, Victor
Musikkvällar: Victor, Liza
Lekkvällar: Victor, Liza, Albin, Björn
Brandstation: Ida, Alba, Liza
Midnattsvolley: Victor, Albin, Theodor
Allsång på Skansen: Ida, Björn, Liza
Pingisturnering: Theodor, Victor
Micke, uppdatering av reg: Alba
Församling ungdomsverksamhet: Theodor, Victor, Björn, Alba
Förslag för arbetsgrupper, spontankvällar med inbjudning av skuss,
kyrkomötesdebatt, övernattning, Ingrid Marie, arbetet fortsätter vid nästa möte

Styrelsen diskuterar om vi vill ha en SKUFF-kalender där alla datum står, frågan
fortsätter vid nästa möte.
9. Kontaktuppgifter
Alla skriver sina kontaktuppgifter i messengerchatten, och sedan kommer de att finnas i
driven.
10. Övriga och glömda punkter
- Midnattsvolleyfakturan!! Är ej betald och det måste betalas nu!
Kassören har pratat med Sofia Söderborg och fakturan skall se till att betalas ikväll.
- Styrelsen har fått i uppgift av förra styrelsen om att se över möjligheterna om en ny
styrelsedator.
- Skuffs brevlåda borde stå ute i lokalen istället för på kontoret
- Det skall arrangeras en kort beskrivning av styrelsemedlemmarna på ungifarsta.se ,
förslagsvis att Alba och Ida tar hand om det, frågan fortsätter på nästa möte
11. Nästa möte
Ordföranden kommer att göra en doodle som skickas ut.
12. Mötet avslutas
Mötets avslutas: 18:50

