Datum: 2015-05-12
Deltagare: Victor
Frånvarande:

1. Mötets öpnnande 16.36
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen valde Molly Tottenhammar till mötessekreterare och Victor Lagrelius till
mötesordförande
3. Lägesrunda
Alla mår ok. Alba kommer få ett A i musik och Molly har precis klippt sig och är väldigt onöjd.
4. Instagram
Styrelsen snackade lite om att SKUFF skall skaffa instagram.
Vi pratar om vem som skall ha lösenordet till denna instagram och kom fram till att styrelsen
och vårt kansli samt mediaansvariga skall ha tillgång till lösenordet.
Profilbilden diskuterades också och bestämmer att profilbilden skall vara den samma som på
facebook.
Styrelsen beslutar att ge Molly ansvar att fixa ett konto och en tillhörande profilbild.
5. Styrelsesidor
Vi snackar om att ha mer information på hemsidan (ungifarsta.se) för att visa mer tydligt
vilka som sitter i styrelsen i farsta.
Det vi vill ha med i beskrivningen är bild, för- och efternamn, styrelsetitel.
Plus någonting kul.
Denna beskrivning skall gå upp på hemsidan (ungifarsta.se) under fliken ”styrelsen”.
6. SÅM-förträff
SÅM-förträffen skall vara den 21:a maj.
Den är till för alla medlemmar i Stockholmsstift skall få möjlighet att uppdatera sig.
Molly tar i ansvar att bjuda in alla till tillhörande event.
Molly och Alba åker som deltagare till självaste SÅM.
7. SÅM-drama
Vi har ganska mycket problem.
Alba är vald till ombud från Farsta till SÅM, Stora årsmötet.
Vi skall tala med UG imorgon och se vem som skall åka istället för Alba.

8. Rapport från distriktet
Molly pratade om vad som händer i distriktet just nu.
Inget stort och viktigt.
9. Arbetsgrupperna
 Byte av ungdomslokaler (Alba och Theodore)
Arbetet är igång och fortgår.
Imorgon tillsätts en arbetsgrupp av instresseanmälda.


Filmmaratongruppen (Theodore, Max, Alexander)
Arbetet är igång och fortgår.



Cykelutflykten (Alba och Victor)
Arbetet skall uppstartas.



Gokart-åkande (Max och alexander)
Arbetet uppstartades inför Valborg, dock var priserna för höga.
Denna aktivitet ersattes med laserdome.
Vi anser att arbetsgruppen nu kan kasseras, eftersom motionen inte gick att
genomföra.



UG-kvällar (Alba)
Arbetet är igång och fortgår.



Volleyboll med Brännkyrka (Molly)
Arbetet skall uppstartas efter sommaren.

10. Laserdome på valborg
Det gick bra.
Vi åt kebab som man betalade självför.
Styrelsen tycker absolut att det var värt det.
11. Gokart
Arbetet uppstartades inför Valborg, dock var priserna för höga.
Denna aktivitet ersattes med laserdome.
Vi anser att arbetsgruppen nu kan avslutas, eftersom motionen inte gick att genomföra.
12. Övriga punkter
Vi diskuterar om ordval under styrelsemötena.

Vi diskuterar även att ha temamöten.
13. Nästa möte
Nästa möte blir 2 juni.
14. Mötets avslutande 17.40

