Möte nummer 5.
Datum: 3/12-17
Närvarande: Liza, Victor, Alba, Albin, Theodor och Ida
1. Mötets öppnande
Tid: 14:07

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen beslutade
att
välja Victor till mötesordförande
att
välja Liza till mötessekreterare

3. Lägesrunda
Alba: Bra
Liza: Bra
Teodor: Bra men småsjuk
Albin: Bra men småsjuk
Ida: Trött från igår
Victor: Sovit dåligt men mår okej
4. Förra mötes protokoll
Läses upp av Victor
5. Utvecklingssamtal med Alba och Victor
Alba, Ida och Victor pratade om detta under samlingen, att styrelsen sällan träffas. Vi ska ha
ett utvecklingssamtal individuellt inom styrelsen. En kan antingen prata med Victor eller Alba
om vad vi känner och tycker.
Vi bestämmer vem vi ska prata med efter mötet.
6. ÅRSMÖTE
Albin tror ej att han kommer sitta kvar, inte Victor och Teodor heller då de inte kommer
plugga i Stockholm. Ida tänker sig att hon kan sitta kvar som suppleant, Liza är tveksam, om
hon nu skulle sitta kvar skulle hon också vara suppleant och Alba vill gärna sitta kvar men
hon kanske ska plugga inom militärutbildningen (?) om hon kommer in.
Vi behöver ge personer olika arbetsuppgifter, Alba går igenom vilka som finns.
Victor pratar med Micke.
Kallelsen ska skickas en månad innan själva årsmötet, vi har övernattning den 10/2-18 och
årsmötet den 11/2-18

Victor och Teodor ska ordna PowerPoint och liknande.
Alba och Ida ska ordna och skickar ut kallelserna även planschen.
Albin och Liza ordnar ett schema inför övernattningen.
Teodor lämnar oss nu 14:48
7. Brandstationsbesök
Alba, Victor, Ida och Albin var där.
Ida återberättar om vad de gjorde: Vi fick lära oss om brandmansyrket, sitta i brandbilen och
liknande.
Victor återberättar att han inte vet om han klarade tentan då han besökte brandstationen.

8. Samlingen
Barn konsekvens analys
Victor, Alba och Ida var där och träffade människor från andra styrelser. De pratade
eventuellt om medlemsrekrytering, vad som krävs i en styrelse, ekonomi och liknande.
Vi behöver rekrytera fler medlemmar, bland annat konfirmanderna även barn och ungdomar
0-30 år.
Vi har rätten att kräva barnkonsekvensanalys två veckor efter beslutet, om något beslut har
tagits som påverkar oss.
Albin och Liza lämnar oss 14:59
Alba tar över sekreterarrollen
Mötet adjungerades till 15:12
9.Midnattsvolleyboll (Ida, du är bäst)
Alba var där med DS
Molly besökte
Ida, Anna, Liza, Evelina, Tor, Jennifer, Bella från SKUFF var där.
Det var kul, det blev lika en match. De dansade tillsammans med Grease det var kul.
Arbetsgruppen gjorde ingenting alls, Alba tog initiativet att göra en intresselista för lag och
hejarklack, Ida samlade ihop laget, bokade en minibuss och skjutsade hela laget.
Ida kände sig helt ensam och övergiven i projektet av styrelsen och definitivt arbetsgruppen.
Tillslut fick Ida lite hjälp av Liza med närvaro i Hökarängen. Detta är något som
arbetsgruppen inte bör vara stolta över. Resultatet blev ändå okej då det vi var där och hade
kul.
Midnattsvolleybollen var även samma helg som konfirmationsgudstjänst. Vi vill uppmana

församlingen att inte sätta en konfirmationshelg samma datum som skussarrangemang då
församlingen även önskar oss på konfirmationsgudstjänsten.

10. Barn och ungdomsarbete
Alba vill föra fram lite förslag till styrelsen angående barn och ungdomsverksamheten. Det
hon vill att vi kan fokusera lite mer på barnen som är yngre. Ett exempel på hur vi kan
inkludera dem i verksamheten kan vi ta en bokstund med barnen till de som går till
vuxenkören. På det sättet kan vi få in fler medlemmar genom att rekrytera de barnen som
deltar.
Både Ida och Victor tycker att det är en bra idé. Resten av styrelsen är inte här, så vi måste
prata med dem om det här med, och se vad de tycker. Någon behöver prata med de som är
ansvarig över kören, och vi kanske inte kommer kunna göra det här det här
verksamhetsåret.

11. Möte med Ungdomsteamet på församlingen
Micket har skickat följande meddelande till styrelsen:
“Ungdomsteamet skulle gärna vilja träffa skuff:s styrelse. Ungdomsteamet är vi som
jobbar med ungdomar och konfirmander i församlingen. Jag Lisa Anna M Per Hannes och
kanske nån till. Vi vill gärna prata om samarbete och samverkan. Förslag till dag: 30/1 kl 19 i
Söderled. Vi vill gärna att HELA styrelsen är med.”
Vi behöver prata som hel styrelse om vi vill skriva ett kontrakt med församlingen eller inte,
och om det eventuella innehållet i det kontraktet. Vi vill se till att hela styrelsen kan komma,
och det skulle vara väldigt kul.
12. Gå igenom projektgrupperna

Icon: Arbetet fortgår, de sista transaktionerna skall genomföras till nästa möte
Lekkvällar: Victor, Liza, Albin, Björn

Laserdome: Theodor, Björn

Bada: Arbetet fortgår
Badminton:Arbetet fortgår

Snackiskvällar: Arbetet fortgår
Musikkvällar: Victor
Brandstation: Ida, Alba, Liza
Arbetsgruppen avslutad
Midnattsvolley: Victor, Albin, Theodor
Arbetsgruppen avlsutad
Pingisturnering: Arbetet fortgår
Församling ungdomsverksamhet: Arbetet fortgår
13. Övriga punkter
14. Nästa möte
Datum: 6/1-2018 klockan 14:00-16:00
15. Mötet avslutas
Tid: 15:50

