Svenska Kyrkans Unga Farsta Församling
Styrelsemöte 2015-11-18
Närvarande: Molly Tottenhammar, Victor Lagrelius, Alba Åhlander, Hilda Fransson,
Alexander Lungren, Max Hellström

1. Mötets öppnande
17.02
2. Mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen belsutar
Att
välja Victor till mötesordförande
Att
välja Molly till mötessekreterare
3. Lägesrunda
Vi har det helt ok.
4. Filmmaraton
Det blev av.
Det var cirka 10 deltagare totalt, 6 stycken övernattade.
Ansvaret föll på Hilda som inte var ansvarig från börjar.
En stark uppmaning till styrelsemedlemar om att ta ansvar för sina projekt och informera
resten i sin projektgrupp samt styrelsen ifall förhinder uppkommer.
5. Midnattsvolleyträning
Alba från styrelsen var där och var ansvarig.
3 från SKUFF samt 3 från Brännkyrka deltog.
Upplägget var uppskattat och allt löste sig.
Det var ett värt arrangemang, vi är redo för volleyn!
6. Tröjorna
En ”provtröja” är på väg till oss nu för att vi skall godkänna trycket.
Därefter får vi beställa så många vi vill ha.
Den nya uppsättningen av tröjor kommer nästa år.
7. Distriktsmässan
Möjligheten från SKUSS har fallit, därför släpper vi detta nu.
Idéen är kasserad.
8. Biskopsbubbel, DISKUSS 30 november

Informationspunkt.
Denna informationspunkt skall även delges till ungdomsgruppen idag.
9. Midnattsvolleyboll
Midnattsvolley kommer äga rum nu i helgen.
Hilda tar ansvar för att kolla upp transportmöjligheter.
Vi ser helst att alla åker bil både dit och hem.
Tröjor till alla finns.
Skyltar och heja-material skall medtagas.
Alba är ansvarig för att fixa en hejaramsa.
10. Medlemsrapportering
En verksamhetsberättelse skall skrivas.
Styrelsen beslutar
Att
Molly tar ansvar verksamhetsberättelsen
11. Årsmötet 2015
På nästa styrelsemöte (dec 2015) skall vi bestämma datum för årsmötet 2016 och börja
planera kring arrangemanget.
Vi går igenom motionerna från årsmöteprotokollet 2015.
Alla motionerna anses uppfyllda.
12. Miyazakimaraton på jullovet
Arbetet fortgår.
Maratonet skall äga rum på jullovet, dock är datum inte fastsätllt än.
Styrelsen beslutar
Att
Alexander är huvudansvarig för eventet
13. Föregående protokoll
Det föregående protokollet är under kontroll.
14. Ung Vuxen 2015
Det var fyra stycken från Farsta där.
Det var ett uppskattat evenemang anser de som deltog, de uppmanar även framtida 20-åringar
till att delta ifall möjligheten finns kvar.
Det var värt det.
Farsta församling stod för kostnaderna.

15. Ljuspunkt 2016
Informationspunkt
16. Andetag 2016
30 juni-3 juli 2015.
Ett riksarrangemang i Linköpin som arrangeras av Svenska Kyrkan och Svenska Kyrkans
Unga.
17. Nästa möte
9 december 17.00 onsdag.
18. Mötets avslutande
Mötet avslutades 18.11.

