Möte nummer 3.
Datum: 2016-05-02
Närvarande: Molly Tottenhammar, Victor Lagrelius, Alba Åhlander, Alexander Lundgren
1. Mötes öppnande
Tid: 18.03

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen beslutade
att
välja Victor Lagrelius till mötesordförande
att
välja Molly Tottenhammar till mötessekreterare

3. Lägesrunda
Bra, stressigt och svettigt

4. Valberedning till FÅM
Hur ska vi göra styrelsen mer synlig?
Vi kan ha möte på en onsdag vid 17.00, och i Hildas sms-utskick bjuda in alla officiellt!
Theodor vill att vi inte går fram till enskilda individer och frågar dem om de är intresserade av
styrelsen.

5. SKUFF:s stadgar
Del 1 av denna punkt:
SKUFF behöver inte göra stadgeändringar (i och med förbundets stadgeändring).
Del 2 av denna punkt:
Theodor pratar om att lägga upp stadgarna på hemsidan.
Styrelsen väljer
att
Molly ska se till att stadgarna kommer upp på hemsidan

6. I-con
Projektgruppen har haft möte och satt ramarna och budgetet för eventet.
Dock finns inget datum som fungerade för alla parter.
Björn föreslår via SMS att vi skjuter upp eventet till 2017.
Resten av styrelsen ställer sig tveksamma.
Styrelsen beslutar

att

styrelsen bordlägger frågan till nästa verksamhetårs styrelse

7. 1:a maj laserdome
Theodor och Alba satt i projektgruppen.
Efteråt bjöds på lek och skoj, ingen mat.
Det kostade 3.500 kronor.
Åtta stycken deltog sammanlagt.
Vi tror att inte många kom p.g.a dålig informationsspridning.
Theodor lyfter frågan om detta är en tradition värd att behålla.
Det var värt det!

8. DÅM 2016, utvärdering
100% av alla mötesnärvarande var på DÅM!
Det var ett bra DÅM, bra organiserat.

9. Pengar till styrelsemedlemar
Björn har lagt ut för domänet.
Theodor och Victor har lagt ut för spelkvällen.

10. Theodor och Alexander i distriktsrådet
Det har varit ett möte, dock missade båda representaterna det.

11. Arbetsgrupperna
Motion #3: Malin och Mattias Victor och Molly
Vi har varit i Västermalms kyrka.
Motionen är genomförd, projektet är avslutat.
Motion #4: Ingrid Marie Björn
Björn har pratat med Hilda om datum.
Det ska äga rum på en onsdagskväll.
Motion #6: Anders Rune Victor och Molly
Vi hade bibelstudium med Anders Rune förra onsdagen på ungdomskvällen.
Motionen är genomförd, projektet är avslutat.
Motion #7: Centrumkyrkan Alba
Arbetet fortgår.

Motion #8: Äventyrsbad Theodor och Max
Arrangemanget är tänkt att hållas i slutet av sommarlovet.
Arbetet fortgår.
Motion #10: Biobesök Björn och Alexander
Arbetet fortgår.
Motion #11: Laserdome Theodor och Alba
Motionen är genomförd, projektet är avslutat.
Motion #13: Nya församlingar Molly och Victor
Arbetet fortgår.
Motion #15: Lekpicknick Hela styrelsen
Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte.

12. Föregående protokoll
13. Övriga punkter
Theodors presentationer:
Theodor ska ringa Per för att lösa detta.

Laserdome med Brännkyrka
Theodor berättar att Brännkyrka troligtvis vill köra Laserdome med oss.
Styrelsen bestämde
att
tillsätta Theodor och Victor i arbetsgruppen för Laserdome med Brännkyrka

Allsång på Skansen
Vi vill även iår gå på Allsång på Skansen.
Styrelsen beslutar
att
tillsätta Alba i arbetsgruppen för Allsång på Skansen

14. Förra mötes protokoll
Förra mötesprotokollet läses igenom.

16. Nästa möte
Datum: 25 maj, 17.00

17. Mötet avslutas
Tid: 19.11

