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SKU Täbys Bankett
8 december 2018
En skriftlig ansökan om bidrag ur potten skickades den 11 oktober via mail och per brev med
signering av 3 Svenska Kyrkans unga-medlemmar hemmahörande i Stockholm Stift. Ansökan innehöll
ett önskemål om att beviljas 7000 kr från potten. Av egen ekonomisk möjlighet valde SKU Täby att
lägga 5000 kr från sin egen budget för aktiviteten. Detta med en sammanlagd budget på 12000 kr.
Beslut av Distriktsstyrelsen angående äskande från potten togs upp under ett styrelsemöte den 12
november 2018. Ansökan blev beviljad.
Lördagen den 8 december, med bidrag från SKUSS pott, bjöd SKU Täby in alla lokalavdelningar i
hela Stockholms stift på en bankett. Syftet med banketten var att bilda bättre kontakt med andra
lokalavdelningar och stärka relationen dem emellan. I samband med banketten hölls även en
insamling till Radiohjälpens projekt Världens Barn. SKU Täby har haft en egen insamling för
ändamålet under årets gång.
Med kravet från SKUSS distriktsstyrelse reserverades 50% av platserna för banketten vilket motsvarar
50 av 100 platser. Totalt medverkade 53 medlemmar varav 9 medlemmar från andra lokalavdelningar.
För att bjuda in och marknadsföra evenemanget uppmärksammade vi detta på våra sociala medier:
Facebook, Instagram och vår egen hemsida. Vi skickade även ut personliga inbjudningar till flera
lokalavdelningar via Instagram. Via vår hemsida kunde alla medlemmar anmäla sitt deltagande till
banketten. Detta gav oss på så sätt en överblick i förväg hur många från andra lokalavdelningar som
skulle beräknas delta.
Kvällen inleddes med en trerätters middag. Hela middagen bestod av vegetarisk mat. Vid efterrätten
hölls en auktion där alla pengar gick till den uppmärksammade insamlingen. Efteråt blev det konsert
med två gästande band, SKU Täbys egna musikgrupp och ett jazzband. Som avslutning tändes
tomtebloss uppe på Tibble församlingsbyggnads tak. Kvällens evenemang pågick mellan 18.00 till
22.00. Vid banketten deltog följande övriga lokalavdelningar: SKU Nacka och SKU Saltsjöbaden
varav 8 medlemmar från Nacka och 1 från Saltsjöbaden.
En tillsatt projektgrupp för evenemanget planerade och utförde banketten med stöd från styrelsen.

Ekonomisk redovisning
Totalt så spenderades det 7 870,18 kr på banketten. Vänligen se nedan om hur dessa pengar fördelas.
Mat
Pynt och lottpriser
Milersättning

6 024,4 kr
1 782,88 kr
62,9 kr.

Anledningen till att det blev billigare än förra året är att vi inte använde oss utav catering. Utan vi åkte
själva och handlade all mat och förberedde den vilket gör att matkostnaderna blev billigare. I och med
att bara hälften av platserna blev fyllda gör att inte lika mycket mat behövs handlas in. Även posten

för pynt och lottpriser kunde ha spenderas mer på men vi anpassade oss efter antalet deltagare på
eventet. Så totalt så spenderade vi ca 66% av budgeten för ungefär 50% av platserna och vi tycker att
vi har anpassat budgeten efter antalet deltagare. Vi i SKU Täby vill stå för 5000 kr för detta event och
vi föreslår att SKUSS står för allt överskridande, i detta fall 2 870,18 kr.

