STYRELSEMÖTEPROTOKOLL 18/19
MÖTE #7, 18.11.21

Möte nummer 7.
Datum: 2018-11-21
Närvarande:
Alba Åhlander
Eliza Åhlander
Camilla
Ida Oscarsson
Aron Wåhlström
Liza Lövgren
Cilla Samuelsson
Felicia Svensson
Gustav
Tor
1. Mötets öppnande
Tid: 17:08

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen beslutade
att
välja Alba Åhlander till mötesordförande
att
välja Felicia Svensson till mötessekreterare

3. Lägesrunda
Aron bra ledsen för att behöva plugga.
Liza bra
Felicia mår bra hängig
Ida är “ rå förkyld” så vi ska hålla avstånd
Lena
Eliza mår bra och är nyfiken
Alba mår bra.
4. Lena Ljungström
Lena går igenom “checklistor” vi bör ta ansvar över när vi åker iväg på olika saker. Ifall något
skulle hända. Närvarolistor! Och bekräftelse för foto och liknande. gdpr
5. Förra mötes protokoll
Felicia läser igenom protokollet.
6. Gå igenom projektgrupperna
SKUFFdagen 12/3: Liza, Felicia och Mattias AVSLUTAD
Cykelutflykt på Utö: Ida, Liza och Mattias AVSLUTAD
Pannkaksdag: Aron och Felicia AVSLUTAD
Midnattsvolleyboll: Aron, Mattias och Ida AVSLUTAD
Möte med andra lokalavdelningar: Alba
“Medlemsaktivisterna”: Felicia och Liza

Org.nr: 802514-9264

7. SKUSS
Alba tycker att alla ska gå på samlingen.

8. Ekonomi
Ida har återbetalats angående utläggen för Midnattsvolleyn och går igenom vår resterande
ekonomi.
Camilla kommer med iden om att vi kan köpa in någonting och skänka till någon annan.
Bara för att bränna pengarna för att nästa år få nya.
Styrelseavslutning.
9. Medlemsrekrytering
Rekrytera konfirmander.
Cilla får en ide! “om vi slår rekord bjuder vi på….”
Vi bestämmer en projektgrupp för den nyblivna projektet. Projektgrupp Felicia & Liza och
Cilla aka konsult.
10. Årsmöte 2019
Alba tar ansvar över vilka datum som passar för årsmöte samt lokaler samt kolla så att allt
finns projektor osv.
Ida kan ta hand om det administrativa verksamhetsberättelse och allt ekonomiskt.
Felicia skickar kallelser, instagrammar och lägger ut på webben
Liza och Aron gör schemat för dagen samt ansvarar på vad vi ska äta/dricka eller liknande.
Alba hjälper till och köpa ballonger.
Mattias gör en lathund för alla medlemmar.
Mattias och Liza visar var motionsbrevlådan är och hänvisar alla ugare och medlemmar att
skriva motioner till FÅM
11. Övriga punkter
Styrelsen har fått en mail och alla har fått inloggningen:) Styrelsen@ungifarsta.se !!!
Sku är från och med idag svenska kyrkans officiella barn och ungdomsorganisation.
12. Nästa möte
Datum: 12/12-18
13. Mötet avslutas
Tid: 18:15

Org.nr: 802514-9264

