Styreslemöte - 19-08-2015
Närvarande: Molly Tottenhammar, Victor Lagrelius, Hilda Fransson, Max Hellström, Theodor
Stensö, Alba Åhlander, Alexander Lundgren.
Adjungerade: 5 stycken
1. Mötets öppnande
2. Vsal av mötessekreterare och mötesordförande
Victor Lagrelius valdes till mötesordförande.
Molly Tottenhammar valdes till mötessekreterare.
3. Lägesrunda
4. Stora tält
Vi är väldigt nöjda med lägret och ställer oss positiva till kommande liknande läger.
Supernöjda!
Frågor om en alternativ återträff uppstod.
Vi anser att det var värt.
5. SÅM15
Molly var det enda ombudet från Farsta. Hon är nöjd.
Vi anser att det var värt.
6. Byta lokal-gruppen
Deltagare: Alba, Theodor, Björn och Marre.
Lokalerna är bytta och arbetet fortgår.
7. Cykelutflykt
Fyra deltagare.
Det var brist på deltagare, men ändå ett lyckat projekt.
Arbetsgruppen berättar kortfattat om dagen.
De är mycket nöjda. Ett plus är att det var kostnadsfritt på alla håll.
Arbetsgruppen skall fundera över ifall de vill utföra ännu en utflykt innan terminens slut.
Projektet är genomfört.
Vi anser att det var värt.
7.5 Skansen
Vi var åtta från skuff där. Det var kul.
Det var värt det.
8. Midnattsvolley
Hilda talar om att kanske hyra in en erfaren volleybollspelare för att träna med oss.
Huddinge har uttryckt intresse för att träna med oss, men primärt skall i träna med Brännkyrka.
Vi skall träna två gånger innan.
21 november är midnattsvolleyn.

9. DISKUSS
DISKUSS om Feminism och Tro.
Molly tar med sig kritiken om att DISKUSS:erna alltid är på tisdagar.
10. Nattkampen
Mattias berättar om vad Nattkampen är.
Lagen ska bestå av 4-7 deltagare.
Theodor får i uppgift att tills senare kolla upp mer detaljerat vad det är och återkomma med
information.
11. Rekryteringskampanj
Tills nästa möte skall vi prata mer om barnmedlemsrekryteringen.
Vi skall prata med ansvariga i församlingen för barngrupperna om att de skall involvera SKU mer i
deras administriva verksamhet.
12. Arbetsgrupperna
Filmmaraton-gruppen:
UG-kvällarna:

Arbetet fortgår.
Arbetet fortgår.

13. Övrigt
Mattias frågar om SKUFF vill hålla i en distriktsmässa där konceptet är färdigt; Bio Gud efteråt.
Vi ställer oss positiva och återupptar diskussionen på nästa möte.
14. Nästa möte
Fredag den 18:de september.

