Möte nummer 4.
Datum: 2017-11-7
Närvarande: Alba Åhlander, Albin Ahlström, Ida Oscarsson, Victor Lagrelius, Liza Lövgren
1. Mötets öppnande
Tid: 17:00

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen beslutade
att
välja Alba Åhlander till mötesordförande
att
välja Victor Lagrelius till mötessekreterare

3. Lägesrunda
Det är bra med Ida och Liza men en del i skolan. Albin tycker Trukietresan var schysst och
Victor känner sig lite stressad. Alba känner sig utvilad av Turkietresan men har en jobbig
hosta och stressad i allmänhet.
4. Förra mötesprotokoll
Mötesprotokollet lästes upp
5. Styrelsens framtida arbete

Vi har många tankar:
Victor Sa förlåt, och vill att vi ska tänka på att ha kul när vi har styrelsemöten
Styrelsen är enig i frågan att kommunikationen har varit bristfällig hitills.
Kommunikation är viktig. Människor svarar inte när vi skickar meddelanden och många tar
inte aktiva steg i att prata.
Ida för fram förslaget att alla ska ge respons på meddelanden, även om det bara är
“cool” eller något, för att se till att alla tar ett aktivt steg i att bekräfta att de hört saker på. Ida
föreslår även att vi bör ses varannan vecka, och även om vi inte alla är där så kommer vi
genomföra mötet, för sakens skull.
Alba håller med.
Alba ställde frågan om varför alla ville bli förtroendevalda, alla svarade. Vi blev
påminda om varför vi är här i styrelsen. “ibland behöver man få den återblicken”
Vi har hamnat i en diff, men det är bara att hoppa på hästen igen.
Alba tar upp frågorna
Alba uppmanar styrelsen att besöka samlingen och hon tog även upp ett antal frågor
som varför styrelsen och SKU ens finns, vilka vi är och att vi är demokratiska. Vi har ett
ansvar att ta hand om organisationen.
6. Styrelsedator

Arbetet fortgår
Frågan ifall vi faktiskt ska ha en styrelsedator togs upp, och det diskuterades. Vi har beslutat
tidigare att vi ska ha en dator, och vi blev uppmanade till att ha en från förra styrelsen.
7. ICON
Björn, huvudarrangören är inte här, men Ida, Liza, Victor, Alba är här och var på
I-CON.
En del saker under I-CON var väldigt bristfälliga, alla hade inte kul.
Victor tog upp att I-con hade en hel del stora problem, tekniska, kommunikativa,
budgetrelaterade osv. Många var missnöjda under konventet, varav både arrangörer och
deltagare. Många deltagare lämnade under konventets gång.
Vidare till de positiva sakerna var många som stannade till slutet väldigt nöjda med
att de deltagit och skulle gärna delta igen. Vidare var känslan bra i slutet, och det blev ett
väldigt mysigt konvent.
8. Riksårsmöte 2017, De Ungas Kyrkomöte 2017
RÅM
Aron var där (men är inte här) Albin skulle vara där, men var inte där.
Det är över pride, vilket är tråkigt. Det var inga motioner eller propositioner som berör
oss.
DUK
Alba och Theodor var där.
En del motioner var intressanta, och Alba to gupp hur många som är i Svenska Kyrkan inte
känner att de vill lyssna på SKU.
9. Ideellt forum 2017
Alba och Liza var där.
Liza återberättade vad som hände och att de har gjort en podd (kul!) Den finns uppe
att lyssna på ifall en vill det. Alba var också på en del föreläsningar.
10. Ny kontaktperson från Distriktsstyrelsen
Vi har en ny kontaktperson! Förut hade vi Rebecca, nu har vi Patrik Anglebjer. Vi tänker att
vi ska skicka en video till honom.
11. Gå igenom projektgrupperna
Lekkvällar: Victor, Liza, Albin, Björn
De har inte haft möten, arbetet fortgår. Vi tänker ha en övernattning.
Gubbängsfältshäng: Albin, Liza
De pratar, båda har varit bortresta, och arbetet fortgår. Nu är det dessutom vinter.
Styrelsen avslutar den här arbetsgruppen, för att nu är det vinter.
Laserdome: Theodor, Björn

Theodor och Björn är inte här.
Bowling, grönan: Theodor, Björn
De är inte här. Vi var på grönan. Det blev som det blev på grund utav lite problem
från församlingens håll. Vidare var det för dyrt för att det ska fortsätta med att åka till grönan
som avslutning.
Bada: Albin, Liza
Det blev inte av. De ska kolla upp hur mycket det kommer kosta, och kolla över
alternativ.
Boda Borg: Ida
Det är väldigt dyrt, vi kommer antagligen inte kunna göra det pga budgetskäl.
Badminton: Alba, Albin
Arbetet fortgår

 ...ALBINTON

Karaoke: Björn, Theodor
Projektet skulle just genomföras, men det blev förhinder. Arbetsgruppen, avslutad.
Snackiskvällar: Alba, Victor
Victor hade kontaktat Anders Rune, och han har varit föräldraledig tills nu, så vi sk
bjuda in honom igen.
Musikkvällar: Victor
Ingenting har gjort hitills, arbetet fortgår.
Brandstation: Ida, Alba, Liza
Vi är inbjudna till brandstationen den 29 november.
Midnattsvolley: Victor, Albin, Theodor
Arbetsgruppen har jobbat lite halvt hittills, vi behöver beställa ride.
Allsång på Skansen: Ida, Björn, Liza
Det var lite kaosigt, och nu kan vi inte riktigt genomföra den, Arbetsgruppen avslutad.
Pingisturnering: Theodor, Victor
Victor Och tehodor ska sätta ihop en turnering såsmåningom.
Församling ungdomsverksamhet: Theodor, Victor, Björn, Alba
Alba har haft lite kontakt med Micke, och Ida har framfört lite missnöje från vårt håll
angående den nya ungdomsverksamheten.

12. Övriga punkter
● Skuff har fått ett skrivbord

●
●

Vi behöver ligga i med medlemsrekrytering, vi är inte ens top 6 i medlemsantal.
Vi har även FÅM snart, och det behöver vi börja tänka på.

13. Nästa möte
Datum: Söndagen 3/12 klockan 14:00-16:00
14. Mötet avslutas
Tid: 18:53

