
Handlingsplan SAU-styrelsen 2016-2017 
 
Relationen till Gud 
Bön 
Vi vill att våra styrelsemöten ska genomsyras av bön. Därför vill vi uppmuntra varandra att 
be under de egna förberedelserna inför sammanträden. Vi vill också ge plats för bön i början 
och slutet av våra sammanträden, samt vid viktiga beslut. 
 
Bibeln 
Vi vill ge utrymme för bibelsamtal under styrelsesammanträden, detta genom att i 
inledningen av våra möten läsa Bibeln tillsammans. 
 
Undervisning 
Vi vill aktivt följa samt ta del av det arbete som sker på Ungtro.com. I detta ingår det att 
utvärdera och bidra med tips och idéer. 
Vi vill också vara med och medvetandegöra detta arbete i rörelsen genom personliga 
kontakter, i utskick och på årskonferensen. 
 
Relationen till medmänniskor 
Vi vill som styrelse finnas nära våra gräsrötter. Därför vill vi uppmuntra varandra att 
regelbundet närvara vid SAU:s olika arrangemang. Vi vill också utmana varandra att besöka 
arrangemang från olika metodområden. 
Vi vill bejaka vårt ursprung i SAM genom att jobba för ett nära samarbete, bl.a. genom att 
förlägga ett styrelsemöte per år tillsammans med SAM:s styrelse. Detta gör vi också genom 
att förlägga vårt årsmöte i samband med Gullbrannakonferensen vart annat år. 
Vi vill föra samtal med SAM om möjligheten till gemensamma fokusområden. 
Vi vill arbeta på våra relationer i styrelsen för att aktivt öka känslan av delaktighet och 
samhörighet. 
 
Relationen till omvärlden 
Vi ser och välkomnar att vårt samhälle blir allt mer mångkulturellt. Därför vill vi föra samtal 
med SAM och våra metodråd från och med våren 2016 hur vi tillsammans kan arbeta med 
integrationsfrågan. Detta gör vi med stöd från SAM och SAU:s handlingsplan för integration, 
Hela världen i församlingen - SAM/SAU:s handlingsplan för integration. 
Vi vill att den miljö- och rättvisepolicy som antagits genomgående ska hållas i beaktning 
under styrelsemöten. Därför vill vi under möten i den mån det är möjligt äta 
närproducerad/ekologisk/rättvisemärkt mat, samåka i den mån det är möjligt och minska 
utskrift av papper. Vi vill också vara en aktiv styrelse som uppmuntrar SAU:s olika 
arrangemang att göra medvetna val av t.ex. matinköp. 
 
LEDARE 
Vi vill stötta, utmana och utrusta ledare genom ledarutbildning. Därför kommer vi anordna 
regionsårsmöte för 2016 i kombination med en ledardag i syfte att skapa en mötesplats med 
föreläsning och samtal som förhoppningsvis skapar inspiration och drivkraft inom 
ledarskapet. 
Här ser vi också Ungtro.com och ledarmaterialet UT som viktiga resurser. Därför vill stötta 
arbetet med detta. 



Då ledarutbildningen “I trygga händer” är något vi rekommenderar för alla ledare inom SAU 
vill vi också verka för att alla styrelsemedlemmar tar del av utbildningen.  
 
VÅGA 
Vi vill att alla våra lokala föreningar ska känna sig delaktiga i SAU oavsett geografiskt läge. 
Därför vill vi arbeta för att öka kontakten med våra lokalföreningar, pionjärförsamlingar samt 
arabisktalande församlingar för att öka sammanhållning och delaktighetskänsla i hela 
rörelsen. 
Mission 
2016-2017  ser vi mission, global som lokal, som ett prioriterat område. Därför vill vi 
samverka med SAM i denna fråga. 
 
ÖVRIGT 
Organisationsstruktur 
SAU:s organisation ska vara funktionell. Därför vill vi i styrelsen aktivt arbeta med vår 
organisationsstruktur. Vi vill förenkla våra kommunikationsvägar inom SAU bl.a. genom att 
lyfta rådsordförandenas roll gentemot styrelsen. 
Vi är måna om våra anställda och deras arbetssituation. Därför ska vi skapa en skriftlig 
delegationsordning gällande arbetsgivaransvaret för SAU:s centralt anställda personal. 
Bärarlaget 
Vi vill fortsätta informera och uppmuntra människor att stödja SAU genom bärarlaget. 
Genom att på våra arrangemang informera under olika samlingar samt sprida ut 
informationsbroschyren. Som en konkret handling är styrelsens mål att varje 
styrelsemedlem ska arbeta för att värva 10 stycken bärarlagsmedlemmar under sin tid i 
styrelsen. 
SAU-styrelsens handlingsplan ska vara ett levande dokument. Därför vill vi att 
handlingsplanen ska vara en stående punkt vid varje styrelsemöte för att aktualisera och 
utvärdera de områden vi vill arbeta med. 


