Svenska Kyrkans Unga Farsta Församling styrelsemöte 11.12.2015
Närvarande: Victor Lagrelius, Alba Åhlander, Alexander Lundgren, Molly Tottenhammar.

1. Mötes öppnade

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen valde
Att

välja Victor till mötesordförande

Att

välja Molly till mötessekreterare

3. Lägesrunda
Alla mår bra, det tog max 10 sekunder.

4. Föregående protokoll
Mötesordförande går igenom föregående protokoll.

5. Midnattsvolley
Vi samlades I Söderled, pga de anmälda misskalkylerades så fick två av Farstas deltagare åka med
Brännkyrka.
Resten åkte med bil, tillhörande Hilda och Molly.
Det uppskattades av synligtvis alla av Farstas deltagare.

6. DISKUSS – Biskopsbubbel
Ingen av mötets deltagande var där. Woopsie

7. Medlemsrapportering
Molly skall skriva verksamhetsberättelsen.
På nästa möte skall vi tillsammans brainstorma ihop en lista med allt vi har gjort hittills.

8. Myazakimaratoon på jullovet

Alexanders bokning av datum och lokal krockade med församlingens planering.
Det nya datumet kommer falla efter nyår.
Mat och övernattning skall tänkas över.

Victor träder in i arbetsgruppen och hjälper Alexander.

9. Tröjorna
Vi har med kansliets hjälp beställt 33 tröjor. De är på väg.
Trycket kommer vara likadant som de vi hade innan.

10. Representant i kyrkorådet
Styrelsen väljer
Att

utse Alexander till återkommande adjugerad till kyrkorådets styrelsemöten.

11. Årsmöte 2016
Styrelsen bästämmer
Att

årsmötet skall äga rum i Söderledskyrkan 6-7 februari.

Victor tar ansvar för att boka första salen på ungdomsplanet.

Ansvaret faller på Hilda att skicka ut kallelsen.

Vi återupprepar upplägget från föregående år.
Självaste årsmötet börjar 10.00 söndagen den 7:de februari.
På lördagen innan ses vi vid middagstid och äter middag, leker lekar, äter, tittar på film, sover.

Presidie väljer vi på nästa möte, eller innan nästa möte.

12. Årsmöteshajp
Motionskväll: vi tar en onsdagskväll i januari och berättar om vad ett årsmöte är, vad SKUFF/SKU är,
vad styrelsen är och gör. Vad är en motion, hur skriver man en. Uppmuntrar till anmälan till
årsmötet.
Victor tar ansvaret för detta.

13. Nästa möte
Onsdag den 13 januari

14. Mötets avslutande
17.09

