SKUFFS Styrelsemöte 2/10-15, 16.30

1. Mötets öppnande
Närvarande: Victor med C, Hilda, Alba

2. Mötesordförande och sekreterare
Val av ordförande: Sittande Ordförande, Victor
Val av sekreterare: Alba

3. Lägesrunda
Alla mår bra! Vi äter tårtor.

4. Facebookredaktörer
Vi har en facebooksida och förutom Mattias, Malin och Per så är Molly, Hilda och Lena.
Den som vill i styrelsen har möjlighet att fråga Hilda om man också vill vara facebookredaktör.
Alba är intresserad och blir en del av redaktörerna.

5. Lösenordsbyte till dator
Det har varit uppdatering av server till datorerna i hela församlingen. Lösenordet till Skuffs dator bland annat har ett nytt
lösenord. Fråga de som var närvarande på mötet för att veta vad det är.

6. Tröjor
Alla i styrelsen har fått ett mejl från Mattias angående två prisförslag.
Hilda kollar med Malin om Skuffs budgetkonto.
Vi vill helst ha det första alternativet (tryck på fram- och baksida) om det fungerar med budgeten.

Beslut: Vi vill ha kvar den nuvarande modellen med tryck på fram- och baksida samt samma färg så länge budgeten
tillåter.

Ska hända:
7. Unga vuxna
I november är det ett riksläger för unga som är över 20 i Växsjö.
Priset är 300kr/person + tågresa.
Skall Skuff sponsra detta eller skall deltagarna betala själva?

Beslut: Skuff står för alla kostnader för Unga vuxna 2015.

8. Volleybollövningar med Brännkyrka
Vi skall fatta ett beslut om när vi vill ha volleybollträningar, sedan är Brännkyrka välkomna att träna med oss. Brännkyrka
har som förslag 17:e Oktober och 14:e November.
Victor kontaktar Molly om hon kan boka lokal, som hon gjorde senast.
Victor kollar även upp hyra av lokal i Hökarängsskolan.
Vi vill ha två träningstillfällen, helst 17:e Oktober och 14:e November då Brännkyrka även kan. Vi vill helst ha träning runt
13-15. Om vi finner en lokal som inte har de exakta tiderna lediga som vi önskar så anpassar vi oss efter det.

9. Midnattsvolleyboll
Vi skall börja fundera över hur utkörning till midnattsvolleybollen sedan skall fungera.
Vi fortsätter med nästa på nästa möte.

10. Aktivitet på höstlovet
Styrelsen vill ha en aktivitet på höstlovet. Styrelsen förslag är att ha möjligtvis ett filmmaraton, vi ber projektgruppen för
filmmaraton att fundera på detta.

11. Läger med Centrumkyrkans Tonår
På årsmötet 2015 togs det ett beslut att Skuff vill ha ett Kulläger, detta har nu utvecklats till ett samarbete med
Centrumkyrkans ungdomsgrupp kallad Tonår. Det kommer äga rum den 4-6 december.

Har hänt:
12. Diskuss, 29/9-15
Skuss arrangerande en Diskuss som hade temat Feminism och Tro. Alba, Alexander och Hilda var där. Det var bra.
Nästa Diskuss är 30:e November, Biskops-bubbel, Gör Inte Skillnad På Människor.

13. Nästa möte
23:e Oktober, 16.30, UG-Lokalerna.

14. Mötets avslutande
2/10-15, 17.19

