Styrelsmöte 13/01-2016
Närvarande:








Molly Tottenhammar
Alexander Lundgren
Hilda Fransson
Theodor Stensö
Max Hellström
Victor Lagrelius
Alba Åhlander

Mötet öppnat

1: Mötets ordförande:
Molly Tottenhammar följt av Victor Lagrelius då han anländer

2: Mötets sekreterare:
Theodor Stensö

3: Lägesrunda:
-mycket plugg och stress
-en allmän brist på fräschet

4: Miyazaki marathon:
-genomfördes trots vissa personalsvårigheter
-det var lyckat
-rätt liten grupp närvarande
-kunde ha varit mer planering matvis innan

5: Skuff tröjor
-Tröjorna har anlänt
-Har nu cirka trettiosju tröjor, efter trettiotre tröjor beställda

6: Medlemsrapportering

-verksamhetsberättelse saknas
-Ska vara klart och igenom kollat inför årsmötet
Brainstorming på vad vi gjort under året:


















Årsmöte läger
Cykelutflykt
Första Maj laserdome
Midnattmollyboll inklusive träning med brännkyrka
Allsång på Skansken
Disney marathon
Ljuspunkt
Ung vuxen
Disskuss kvällar
Earth Hour Mässan
Distriktmässor
Julmys med skuss
Stora tält
Skaffade Instagram
Sammarbetat med UG
Stora årsmötet
Distrikts årsmöte

7: Skuff kollekt
-

Infon mailad till Victor
Kommer finnas tillfällen då kollekt tas upp till skuff
Det kommer att sägas innan på UG för att rekrytera ungdomar att närvara om de vill

8: Årsmöte
8.1 Förberedelser
- Mat: vegetarisk tacos, vegetarisk frukost, pasta och tomatsås grönsakesrester till lunch.
Omhändertaget av Hilda.
-Snacks: frukt under årsmötet. Popcorn och saft till film, via albas popcorn maskin.
- Lokal är bokad
- Utrustning, tex elektronisk så som powerpoints
-Styrelsesammling en timme innan årsmöteslägrets sammlingstid
8.2 Schema
Lördag:







Middag kl. 18.00
Lekar vid 19.00 bestämmt av Theodor och Alexander
Film vid 20.30 planerat av Max och Alba
Andakt kl. 22.30 planerat av Molly
Läggdags kl. 23.00

Söndag:





Uppstigning
Frukost lagad av Max och Alba
Årsmöte
Lunch

8.3 Preliminär planering
 Styrelsens förslag för presidie är Molly och Theodor
 Städning gör vi tillsammans
Propositioner från styrelsen:
 Budget-proposition (hänvisas med budgetansvarig)
 Bokslut (hänvisas med budgetansvarig)
 Verksamhetsplan
8.4 Förberedelser inför Årsmöte
 Årsmöteshype onsdagen den 27e januari eller 3e februari, lett av Victor

Nästa styrelsemöte:
Den 3de Februari kl.17.00

Mötet avslutat

