STYRELSEMÖTEPROTOKOLL 18/19
MÖTE #10, 19.02.06

Möte nummer 10.
Datum: 2019- 02- 06
Närvarande:Liza, Marcus, Emma, Per, Felicia, Mattias, Camilla

1. Mötets öppnande
Tid: 17:07

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen beslutade
att
välja Liza Lövgren till mötesordförande
att
välja Felicia Svensson till mötessekreterare

3. Lägesrunda

4. Förra mötes protokoll
Felicia går igenom protokoll
5. 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 förslag på datum 17 mars (söndag) med saltis
“Medlemsaktivisterna”: Felicia och Liza AVSLUTAD
6. Hemsidan
Per kommer med förslaget att vi ska återskapa ett starkare samarbete med hemsidan, så att
det inte blir för mycket skuff utan en plattform både konfirmander och och andra medlemmar
kan dra sig till och använda.
- Kommer även med förslaget att, man ska överlämna det yttersta ansvaret till kyrkan,
men att alla får en inlogg inom styrelsen så att man kan gå in och redigera småsaker.
Bör ta upp på årsmötet. Som motion?
7. Datum för ljuspunkt, midnattsvolleyboll etc.
Ljuspunkt 3 mars
Midnattsvolleyboll, spånga-kista någonstans i november.
8. Årsmöte
11.1 Verksamhetsberättelse
11.2 Kallelse KLART
11.3 Schema KLART
11.4 Förtäring
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11.5 Lathund
11.6 Motionsskrivar dag 6/2
11.7 Propositioner
9. SKUSS
Dåm är i full gång och Camilla tycker att det vore bra om vi gav ut en lista på arbetsuppgifter
så vi enkelt skulle kunna dela ut uppgifter till volontärer.

10. Rikskollekt
10 Februari
Mattias går till sköndal
Felicia och Liza har svårt att komma.
11. Ekonomi
Vi har en bra ekonomi.
Felicia har lagt ut för medlems aktivisterna och vill ha tillbaka de.
12. Styrelsedag
10/2

13. Övriga punkter
Camilla undrar hur vi får in nya styrelsemedlemmar, hon föreslår även att vi borde informera
om hur styrelsearbetet är och berätta för alla vad som krävs av individen, så att man kan
känna sig säker för att kunna kandidera till styrelsen även fast man är super ny i skuff.
14. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir för den nya styrelsen.
15. Mötet avslutas
Tid:17:29
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