Möte 5, 25-05-2016

1. Mötets öppnande 18.40

2. Närvarande: Alba Åhlander, Molly Tottenhammar, Victor Lagrelius, Max Hellström, Theodor
Stensö, Lukas Schottienius

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Victor Lagrelius som mötesordförande och Alba Åhlander som mötessekreterare

4. Lägesrunda
Molly mår bra lite stressad och hann inte tvätta håret, medlemmen Lukas mår bra och är inte så
stressad. Theodor är väldigt stressad i skolan samt är sjuk, men mår utöver det bra. Max ser fram
emot sommarlovet och är glad över att det kommer snart och är lite stressad över skolan men hade
tänkt att gråta ut det på bussen i Taizé. Victor mår bra och en massa skit har hänt i hans liv, han blev
18 år!! WOOOOHOOOOO!!!!! Alba mår är stressad i skolan och så, men varför skall man vara
ledsen, man lever ju var glad och njut av allt som livet ger!

5. Pengar till styrelsemedlemmar
En del styrelsemedlemmar har lagt ut pengar för SKUFF för bland annat domäner och olika
aktiviteter. Vår bankperson har ännu inte lämnat in pappret till banken så vi kan inte nå vårt konto
ännu men arbetet är på g. Theodor har koll på läget!

6. Theodor och Alexander till distriktsrådet
Alexander var på distriktsrådets styrelsemöte 25/5-16. Under mötet talades det om att distriktet vill ha
fler ungdomar till högmässorna. Distriktet vill ha mer sammarbete med SKUFF, vi ser positivt på detta!
De ber oss att komma med förslag och synpunkter.

7.

Per Rosenius har sagt att han gärna skulle vilja att SKUFF representeras vid
konfirmationsmässor.

8. Lekpicknik arbetsgrupp
Styrelsen beslutar
Att lekpicknicken skall ske någon gång under helgen vecka 27, (9-10 juli)
Förlsag om att Lukas Schottienius, Theodor Stensö, Max Hellström skall vara arbetsgrupp Lekpicknik
Styrelsen beslutar
Att Lukas Schottienius, Theodor Stensö, Max Hellström skall vara arbetsgrupp Lekpicknik

9. Presentationer till hemsidan
Theodor berättar att presentationerna av styrelsen är förhoppningsvis uppe till senast på måndag.

Victor nämner att det vore bra att ha en egen FLIK för Styrelsen och SKU stadgarna på hemsidan
ungifarsta.se. Alla närvarande tycker att det är en bra ide!

10. Arbetsgrupper
Vi går igenom arbetsgrupperna
Ingrid Marie (björn)
Arbetet slutfört. Vi såg till att Församlingen bokade berättargruppen Ingrid Marie.
Theodor Stensö, Victor Lagrelius och Alba Åhlander var där och det var väldigt mysigt att lyssna på
dessa historier, man levde verkligen in sig!
Centrumkyrkan (Alba)
Arbetet fortgår.
8.3 Äventyrsbad (Theodor, Max)
Arbetet fortgår.
8.4 Biobesök (Alexander, Björn
Arbetsgruppen är inte närvarande vid mötet.
8.5 Nya församlingar (Molly, Victor)
Arbetet slutfört då vi har besökt Västermalms ungdomsgrupp men arbetet fortgår även.
8.6 Laserdome med Brännkyrka (Victor, Theodor)
Arbetet fortgår. Arbetsgruppen har kontakt med Brännkyrka. Vi diskuterar om att kostnaden borde
delas med Brännkyrka och att bättre information borde komma ut.
8.7 Allsång på Skansen (Alba)
Arbetet fortgår. Artisterna som skall uppträda har ännu inte kommit upp på Skansens hemsida ännu
men arbetsgruppen kollar regelbundet. Det är endast Alba i arbetsgruppen för tillfället men hon
kommer möjligtvis fråga någon annan att delta i arbetsgruppen då hon kommer att jobba alla tisdagar
som allsång på Skansen är vilket gör det lite svårare för Alba.
11. Övrigt
Stadgar på hemsidan (Theodor)
Victor och Theodor överser hurvida det är möjligt att göra en ny ”tab” på hemsidan för stadgarna.
Lekpicknik för hela distriktet (Molly)
Att om man söker pengar ur potten och bjuder in hela distriktet för lekpickniken så marknadsför det
även SKUFF och vi lär känna nya församlingar.
Theodor nämner att han tycker att det låter som en väldigt rolig idé men menar att lekpickniken skall
vara så enkel som möjligt.
Lukas säger att arbetsgruppen för Lekpickniken kan diskutera detta närmare.
Nattkampen (Theodor)
I förra årets styrelse så var Theodor ansvarig över Nattkampen och skulle ha kontakt med ansvariga
över nattkampen, däremot svarade inte dem på Theodors mail. Theodor vill gärna göra ett nytt försök
i år! Styrelsen ser glatt på detta då vi hade intresserade medlemmar förra året!
Theodor kommer med hjälp av Victor och Molly att kontakta Torsten Torvaldson som är i
distriktsstyrelsen i Växjö angående Nattkampen.

12. Föregående protokoll
Föregående protokoll läses upp

13. Nästa möte
Mys(möte) 22:a Juli, hemma hos Victor med C i Farsta.

14. Mötets avslutande
Mötet avslutas 19:58

