Möte nummer 6
Datum: 2016-09-06
Närvarande: Victor Lagerlius, Alba Åhlander, Max Hellström, Theodor Stensö,
Alexander Lundgren. Björn Frykmo från och med punkt 7.

1. Mötes öppnande
Tid: 17.57

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen beslutade
att

välja Alba till mötesordförande

att

välja Molly till mötessekreterare

3. Lägesrunda

4. RÅM 2016
Victor, Alba och Theodor och Alexander från styrelsen var där, samt Albin.
Victor berättar om diskussionerna och besluten i stora drag, framför allt lokalavdelning- gentemot
distriktsrepresentation.
Det skedde även en omröstning kring stödmedlemskapet.

5. Styrelsemiddag
Styrelsen diskuterar hurvida det var etiskt att ha en styrelsemiddag för organisationens budget.
Theodor berättar att han står för styrelsens beslut kring senaste middagen, men inte tyckte
att det var rätt.

6. Styrelsen på hemsidan
Alba lyfter frågan kring presentationerna på hemsidan.
Theodor och Victor ger ursäkter, samt lovar att fixa det inom en snar framtid.

7. Styrelserektyreting
Troligtvis kommer 4 nuvarande styrelsemedlemmar avgå på nästa styrelsemöte.
Vi måste börja påminna folk om att kandidera.

Styrelsen bör hålla lågan brinnande under terminens gång för att planera frön hos
medlemmarna.

8. Medlemsrekrytering
Alba berättar att organisationens medlemsrekrytering har börjat.
Idéen om att åka ut till församlingens konfirmationgrupper och ragga medlemmar.
Alba och Victor åker till Berlingruppen.
Max ska prata med Medelhavskryssarna.

9. Kontaktperson från SKUSS
Vår kontaktperson i disktrikstyrelsen är Rebecca Lundberg.
Victor vill och tycker att vi ska försöka upprätthålla en god kontakt med Rebecca!
Vi skickar en video/ett mail och hälsar.
Vi skall även skicka våra protokoll till henne.

10. Budget för framtida läger
Theodor berättar vad vår revisor hade sagt på distriktsmötet angående ett läger som ägde
rum förra bokslutsåret.
Vi redde ut denna fråga och det är inget som rör oss.
Theodor flaggar även för att SKUFF:s ekonomi några år i framtiden kommer troligtvis bli
stramare och instabil.
Det är dags att börja spara pengar.

11. Midnattsvolleyboll
Victor har startat en kontakt med Brännkyrka angående midnattsvolleyträning!
Molly föreslår att Farsta och Brännkyrka är värdar för träningen, och så bjuder vi in
lokalavdelningarna Vantör
Styrelsen beslutar
att

tillsätta Molly och Victor i arbetsgruppen för midnattsvolleyboll

12. Arbetsgrupper
Motion #7: Centrumkyrkan Alba
Alba ska ha möte med ordförande i CU.
Motion #8: Äventyrsbad Theodor och Max
Ett första möte har ägt rum, aktiviteten kommer ske på en helg efter höstlovet.
Motion #10: Biobesök Björn och Alexander
Arbetet är icke påbörjat.
Samtalet inleds inom en snar framtid.
Motion #13: Nya församlingar Molly och Victor
Arbetet fortgår.
Vi ska spela midnattsvolley med Brännkyrka samt eventuellt Vantör och Tyresö.
Alba föreslår att vi kan bjuda in andra lokalavdelningar till våra aktiviteter.
Motion #15: Lekpicknick Hela styrelsen
Arrangemanget är genomfört.
Det var 4 deltagare.
En verbal utvärdering äger rum hur vi ska locka fler deltagare, samt ifall vi ska fortsätta med
lekpicknicken.
Arbetsgrupp #1: Laserdome med Brännkyrka Theodor och Victor
Theodor har inlett samtalet med Brännkyrkas ordförande innan sommaren, det fanns tvivel
från deras sida.
Styrelsen beslutar
att
avsluta Arbetsgrupp #1, Laserdome
Arbetsgrupp #2: Allsång på Skansen Alba
Alba kollade tider och priser under sommaren, men projektet föll pga tidsbrist.
Styrelsen beslutar
att

avsluta Arbetsgrupp #2, Allsång på Skansen

Arbetsgrupp #3: Midnattsvolleyboll
Victor skall prata med Brännkyrka efter detta möte.

13. Mailen

Vem fanken har koll på mailen?
Molly lyfter frågan ifall vi ska ta bort ungifarsta-domänet.
Alexander informerar att mailen kostar någonstans mellan 50-200 kronor beroende på.
Styrelsen bordlägger frågan
14. Distriktsrådet frågor
a. inköp av orgel
Vad vill ungdomarna ha för orgel. Frågan är för distriktet om man vill ha en vanlig orgel eller
en aukustisk orgel. En vanlig orgel kan kosta upp till 48 miljoner kronor. Styrelsen verkar
vara för en elektronisk orgel.
Styrelsen beslutar
att

Föreslå till distriktsrådet att införskaffa en elektronisk orgel med åtanke att styrelsen

inte har en kvalificerad röst
b. Ungdomars tankar kring gudstjänster
Styrelsen tänker att frågan skall föras vidare till medlemmarna på en onsdagskväll.
15. Framtida jubileumsfirande
Styrelsen vill ta upp diskussionen om ett jubileumsfirande vid nästa styrelsemöte.

16. Förra mötes protokoll
Protokollet fanns ej på driven, därför var det inte möjligt att gå igenom denna punkt.

17. Nästa möte:
En doodles skall skapas där mötet kommer att hållas i tidig oktober.

18. Mötet avslutas
Tid: 20.09

