STYRELSEMÖTEPROTOKOLL 18/19
MÖTE #2, 21.03.18

Möte nummer 2.
Datum: 21/3-18
Närvarande: Ida Oscarsson, Alba Åhlander, Aron Wåhlström, Felicia Svensson
1. Mötets öppnande
Tid: 17:07

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen beslutade
att
välja Alba Åhlander till mötesordförande
att
välja Ida Oscarsson till mötessekreterare

3. Lägesrunda
Aron har haft en rolig dag, allt är bra med Felicia, Ida är stressad men ser positivt på livet,
Alba har haft en bra dag!
4. Förra mötesprotokoll
Ida läser upp föregående mötesprotokoll.
5. Skuff-dagen
12 medlemmar närvarade. Allt flöt på bra! Pizzorna räckte perfekt, och Ida höll ett
SKUFF-jepordy. Alla deltagare verkade nöjda. Projektgrupp avslutad. Kan tänkas göras om!
6. Ljuspunkt 2018
Ida, Liza, Lisa (och Alba) var där! Ida tycker lägret var megaroligt och jättelyckat! Alba
påpekar att man kan förbättra marknadsföringen för detta evenemang för våra medlemmar
till nästa år, för högre deltagarsiffra, samt att alla anmäler sig i tid(många stod i år på
reservlista).
7. Distriktsårsmöte
Ida och Aron fortsätter scoutandet av ombud för detta event.
8. Samarbete med församlingen
Styrelsen bestämmer att Alba tar kontakt med Micke för att försöka få till nåt möte.

9. Gå igenom projektgrupperna
SKUFFdagen 12/3: Liza, Felicia och Mattias AVSLUTAD
Pannkaksdag: Aron och Felicia
Cykelutflykt på Utö: Ida, Liza och Mattias
Midnattsvolleyboll: Aron, Mattias och Ida
Möte med andra lokalavdelningar: Alba

10. Samlingen
Alba ger kort information om SKUSS’s event Samlingen, och ber samtliga anmäla sig till
detta.
11. Husarö
Alba ger kort info om detta event och uppmanar till att anmäla sig, samt sprida ordet bland
SKUFF’s potentiella yngre medlemmar.
12. Styrelsedag
Vi valde 20 april som förslagsdatum för denna aktivitet.
13. Organisationsnummer
Efter många resor till och från Handelsbanken (och SEB) så har nu Alba och Ida skrivit över
organisationen till dem som firmatecknare.
14. Övriga punkter
-

Jennifer Jacobsson har skickat ansökan om att avgå från styrelsen. Se bilaga 1.

-

Alba informerar om att vi äger en tredjedel av anslagstavlan som finns i
ungdomslokalerna, där vi nu kan sätta upp info om våra evenemang.

-

Vi ska bjuda in vår kontaktperson från SKUSS; Patrik Anglebjer till en av våra
aktiviteter/möten.

15. Nästa möte
Datum: Alternativ 20/4 i samband med styrelsekvällen eller 2/5.

16. Mötet avslutas
Tid: 17:58

Bilaga 1.

Jennifer Jacobson
Atlasgatan 15
11320 Stockholm
21 – 03 - 18
Alba Åhlander
Avträda
Svenska Kyrkans Unga i Farsta Församlings Styrelse
Hej Alba:
Det är med beklagande som jag lämnar in min avskedsansökan från SKUFFs styrelse.
Då tiden är knapp och stressen i skolan är hög så är jag rädd att jag inte kan lägga ner den
tid och engagemang i styrelsen som ni förtjänar.
Jag är tacksam för att ni övervägde mig till att vara med i styrelsen, och jag önskar styrelsen
all fortsatt framgång.

Jennifer Jacobson

Alba Åhlander

