Svenska Kyrkans Unga i Farsta Församling - Styrelseprotokoll
22-04-2015
Närvarande: Molly Tottenhammar, Hilda Fransson, Victor Lagrelius, Max Hellström, Alba
Åhlander, Alexander Lundgren, Theodore Stensö.
Adjungerad: Lena Johansson, Linda Söderstam, Mattias Svensson

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Ordförande: Victor Lagrelius
Sekreterare: Alba Åhlander

3. Lägesrunda
Vi mår alla bra, Max mår lite sämre av dåligt betyg men han är glad för att han skall åka till
Japan.

4. DÅM (Distriktårsmöte)
Alexander tycker att det var roligt och trevligt. Han åker gärna dit igen!
Hilda gillar DÅM mycket, hon tycker att SKUSS är så himla bra!
Molly säger; ”AAHHH!! Jag instämmer med föregående talare”.
Molly tycker att det flöt på bra och hon är mycket.
Alba tycker att det var väldigt roligt och åker gärna dit igen!

Olof Bergendal är ny ordförande i SKUSS, Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift.
Vi skall titta på SKUSS verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret 2015-2016.
Alba och Molly blev valda till att vara med i De ungas kyrkomöte, som är samma dag i Borås
som SÅM börjar.

5. Information från distriktet
Kontaktpersonen Molly Tottenhammar är kvar som kontaktperson från distriktet till Farsta
lokalavdelning.
Det kommer en DISKUSS angående SÅM, de som skall åka på SÅM bör gå på denna DISKUSS.

6. Stora tält
Anmälan har öppnat. Med största sannolikhet skall Mattias vara gruppledare för SKUFF till
Stora tält. Mattias skall kolla kostnaderna med chefen och efter det kan vi komma ut med
information. Detta sker snarast!
Vi gör en intresseanmälan för UG.

En informationsgrupp har skapats: Molly Tottenhammar och Hilda Fransson från styrelsen
och Mattias Svensson.

7. FÅM (Farsta årsmöte, SKUFF)
Vi går igenom protokollet från SKUFF årsmöte.

Mattias Svensson har fått motion angående UG-kvällar; kareokekväll, födelsedagskalas och
maskeradkväll.

Styrelsen beslutar
att

Alba Åhlander är ansvarig över UG-kvällarna och skall hall kontakt med Mattias
Svensson och Malin Karlsson Lööf.

att

Alexander Lundgren och Max Hellström är anvariga för att se över
möjligheterna om att spela go-kart.

att

Alexander Lundgren, Theodor Stensö och Max Hellström är ansvariga för
Miyazaki- och Disnerymaraton.

att

Hilda Fransson är ansvarig för att anordna Allsång På Skansen.

att

Molly Tottenhammar är ansvarig över att sammarbetet med Brännkyrka
angående att träna volleyboll skall fortsätta.

att

Teodor Stensö och Alba Åhlander är ansvariga över att en projektgrupp skapas
för att framta förslag över hur det nya ungdomsrummet skall se ut.

att

Victor Lagrelius och Alba Åhlander är ansvariga för cykelutflykten.

att

Hilda Fransson är ansvarig för att se över möjligheterna om att arrangera ett
kul-läger.

att

Molly Tottenhammar och Victor Lagrelius är ansvariga för att informera SKUFF
om SKUSS:s verksamhet.

8. 1:a Maj
I två år har vi spelat laserdome på 1:a Maj. Vill vi fortsätta med detta? Så att det blir en
tradiditon. 1:a Maj i år är en fredag.

Vi låter projektgruppen för Go-kart undersöka ifall det är möjligt att åka go-cart på 1:a Maj.
De ansvariga för go-cart undersöker detta snarast då 1:a Maj är redan NÄSTA VECKA!!

9. Övriga frågor
Mattias Svensson berättar: Det finns en ö, den heter Husarö. Där kommer det att vara ett
miniorläger, det som vill vara ledare kan ringa dit och berätta att man är intresserad.

Mattias Svensson berättar: 15:e November kommer Centrumkyrkan att ha en gudstjänst
kl,10.00. Med Heal The World tema. Vill vi fråga om vi får vara delaktiga?

10. Nästa möte blir den 13:e Maj.

11. Mötets avslutande 18.13

