Styrelsemöte # 2. 2015-03-25
Närvarande:
Anmält frånvaro:
Adjungerad:

Molly Tottenhammar, Victor Lagrelius, Hilda Fransson, Theodor Stensö,
Alexander Lundgren, Alba Åhlander.
Max Hellström.
Lena Johansson.

1. Mötet öppnat 17.09
Ordförande förklarade mötet öppnat
2. Val av mötesordförande
Styrelsen valde Victor Lagrelius till mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
Styrelsen valde Molly Tottenhammar mötessekreterande.
4. Lägesrunda
Folk mår överlag bra. Vi är lite trötta. Hilda har köpt nya regnbyxor.
5. Distriktsmässa i Brännkyrka
Alba och Hilda var där från styrelsen, samt Ida Oscarsson.
Det var värt att åka dit, de fick våfflor.
6. Ljuspunkt
Vi var 7 stycken + Mattias Svensson + Molly Tottenhammar från Farsta där.
Vi tycker att vi fick reda på vilka vi var, men inte så mycket som vi önskade.
7. Earth hourmässa med Disneyanda i Farsta
Hilda förklarar valet av tema och generellt hur mässan kommer gå till.
Planeringen inför mässan kommer slutföras ikväll på ungdomsgruppen.
Från klockan 19.00 kommer det vara klimatcafé.
Det kommer finnas möjlighet att köpa en grön pärla till sin frälsarkrans.
8. Distriktsårsmötet 2015
Theodor, Alexander och Alba skall åka som ombud.
Lena och Julia Karbing skall sitta som sekreterare i presidiet.
Hilda Fransson åker som reserv.
Vi diskuterar motioner till distriktsårsmötet.
Vi kommer inte på något.
9. Stora årsmötet 2015 i Borås
Stora årsmötet är under sommarfjällägret.
Molly, Alba och Hilda är intresserade att åka som ombud.
Styrelsen bestämmer att ikväll skall vi sprida ordet lite diskret om Stora årsmötet.
Nästa vecka på ungdomsgruppen skall vi fråga om fler har intresse för att åka.
10. Stora tält 2015
Styrelsen vill alla så många som möjligt från Farsta ska med!
11. Övriga frågor

Hilda reser frågan om profiltröjor.
Ska vi beställa fler?
Styrelsen bestämmer att Hilda ska kolla upp hur lagret ser ut, samt bestämmer att Hilda prata med
Mattias som har hjälp till med beställandet.
12. Nästa möte
Nästa möte skall vara 22 april, 17.00.
13. Mötet avslutas 17.58

