
Protokoll Nävestakyrkans Ungdoms styrelse 
Ekeby 170824  
 
Närvarande: EvaLott Sörsätter Olsson (ELSO), Ann Torstadius (AT), Rikard Davidsson (RD), Susanne 
Bronegård (SB) och Jonas Lundkvist (JL). 
 
1. Inledning: Samlingen inleddes med bön. 
 
2. Val av sekreterare och justerare: JL valdes till sekreterare och AT valdes till justerare.  
 
3. Föregående protokoll: Föregående protokoll behandlades. NU beslutade att inte gå vidare med 
frågan om kyrksalens ljud i cafédelen under gudstjänsttid.  
 
4. Kassarapport: Kommer senare.  
 
5. Genomgång av grupperna:  
a Lillträffen: Inför terminen är ett inköp gjort av en mysgrop till de minsta barnen. JL har också bjudit 
in musiker och bibliotekarier för att komma var sin gång under terminen.  
 
b Scout: Samtal fördes om vilka nya tvåor som finns. Vi kom inte på några på rak arm. SB undersöker 
detta och meddelar Ethel Davidsson. RD gör en affisch som kan sättas upp med inbjudan till scout 
samt skriver brev till alla gamla scouter om att vi börjar igen.  
 
c Nävesta Kids: Det är många barn i olika åldrar och det skulle underlätta att aldrig behöva vara själv 
med dem. JL får i uppdrag att efterfråga detta i veckomail och på gudstjänster.  
 
d Tweens: Vår nya grupp Tweens startar den 1/9. Gruppen vänder sig till åk 3-6 och är ett samarbete 
med Larslundskyrkan i Sköllersta. Gruppen träffas en gång i månaden. 

 
e Barnkören: Ledare vill samla ihop en julkör i slutet av terminen som kan samarbeta med Nävesta 
Kids och scouterna i julspel och julavslutning.  
 
6. Planering: Ledarsamling för NU planerades till den 23/10 kl 19.30.  
 
7. Föreningsstöd: ELSO och JL kommer att fylla i ansökan om föreningsstöd innan den 17/10 som är 
slutdatum för ansökan.  
 
8. Vandring med scouterna: En höstvandring har efterfrågats. Nu beslutade att lägga den till den 
23/9. Familjen Davidsson ansvarar efter kontakt med Magnus Esbjörner. 
  
12. Övrigt:  Samtal fördes om terminsavgifter och underskrift för medlemskap. NU beslutade att 
Lillträffen och Nävesta kids skall erbjudas underskrift, och att det för scouterna skall efterfrågas 
avgiften på 100 kr. Inget sades om Tweens.  
 
13. Mötet avslutas.  
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Sekr. Jonas Lundkvist   Justerare: Ann Torstadius 




