
1 

HANDLEDNING
KONFERENS 

SVENSKA ALLIANSMISSIONENS
UNGDOM 2017



2 

Välkommen till SAUs ombudsmöte 2017

Välkommen, nu är vi äntligen här!

Vi har nu gått in i 2017,  ett år då vi får fira vårt SAU 125 år och möts nu för årskonferens tillsammans med SAM på Gullbrannagården. 
Detta är både ett tillfälle att se tillbaka och glädjas över de år som varit men också ett tillfälle då vi tillsammans blickar framåt. 

Ibland kan ett ombudsmöte kännas stort och långt bort för mig i den lokala föreningen, jag som är tonårsledare varje fredag eller 
UV-ledare varje måndag, vad har ombudsmötet med mig att göra? Svaret är både långt och kort. Det korta svaret är att det har allt 
med dig att göra. Det långa svaret är att vi tillsammans är SAU, ombudsmötet är vårt högsta beslutande organ och besluten berör 
mig på måndagar och fredagar i min lokala förening. De ekonomiska besluten leder till att lägeravgifter varierar, att våra konsulenter kan 
göra mer eller mindre, att pengar skänks till de som har det sämre och att den lokala föreningen kan få olika evenemang att besöka. 
Därför är du viktig, på ombudsmötet har alla möjlighet att delta då vi tillsammans för SAU framåt. Det är inget som varken jag som 
ordförande eller Mikael Celinder som generalsekreterare kan göra själva, framåt tar vi oss bara tillsammans.

I din hand, eller framför dina ögon, så har du årets ombudsmöteshandling som beskriver innehållet i vårt möte. Här finns information 
om hur själva ombudsmötet går till, en presentation av några punkter på dagordning samt den ekonomiska redovisningen för 2016 
och budget 2017. Om något är oklart så tveka inte att fråga någon i din förening hemma, bordsvärden på ombudsmötet eller någon 
i styrelsen på plats.

Under helgen pågår ett fullspäckat program tillsammans med SAM och med fokus på SAU 125 år. Gudstjänster, konsert med Samuel 
Ljungbladh, gala, strandfest och seminarier är bara ett axplock av vad som kommer att hända under helgen. Ta del av hela program-
met och annan praktisk info kring mat och boende på vår hemsida www.sau.nu eller i konferensbyrån. 

Återigen varmt välkommen till ombudsmöte 2017 där vi tillsammans tar viktiga beslut och kliv in i framtiden. Vi får också diskutera 
och lära känna nya människor i vårt SAU. Under dagen finns styrelsen och de anställda på plats och deltar, så ta chansen att möta 
även dessa

/Sofia Svensson, Ordförande SAU
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1) Välkommen och ombudsmötet öppnas 

2) Presentation av styrelsen och arbetarkåren  

3) Fastställande av röstlängd och mötets behöriga utlysande  

4) Fastställande av dagordning  

5) Val av presidium  

 a) Ordförande  

 b) Vice ordförande  

 c) Protokollsekreterare  

6) Val av två justerare  

7) Val av nio rösträknare 

8) Hälsningar 

9) Föregående ombudsmötesprotokoll 2016

10) Förslag från styrelsen 

11) Fastställande av medlemsavgift 

12) Presentation av ordförandekandidat  

13) Presentation av styrelsekandidater  

14) Val av ordförande för SAU intill årskonferensen 2017  

15) Val av styrelseledamöter intill årskonferensen 2020    

16) Verksamhetsberättelse  

17) Ekonomisk redogörelse  

18) Revisorernas berättelse  

19) Fastställande av balans- och resultaträkning för 2016  

20) Beslut om ansvarsfrihet  

21) Fastställande av budget 2017 och antagande av rambudget 2018  

22) Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret 2017

23) Regionårsmöten  

24) Val av valberedning  

25) Bärarlaget 

26) Övriga ärenden  

 a)

 b)

27) Presentation resultat av valet 

28) Avtackningar och bön 

29) Utvärdering  

30) Avslutning

Dagordning Ombudsmöte 2017
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1. Du begär ordet när du vill säga något.
 
 Det gör du genom att räcka upp handen. 
 Du kan begära ordet av följande skäl:
 - Du har en åsikt om det som diskuteras. 
 - Då säger du din åsikt och avslutar med ett yrkande (=ett föslag). Har du inget yrkande kan du instämma i ett yrkande som  
    någon annan har formulerat eller bara yrka avslag.
 - Du vill bidra med en sakupplysning. 
 - Det kan vara något faktum som glömts bort eller något som är fel.
 - Du vill begära replik när ditt tidigare inlägg blivit felaktigt uppfattat. 
    Repliken ska vara kort och får inte innehålla nytt yrkande.
 - Du vill väcka en ordningsfråga. 
 - Det kan vara dags för en paus eller ett streck i debatten.

2. När du är med och fattar beslut säger du JA!
När en debatt är avslutad finns det ibland ett eller flera förslag/yrkanden att ta ställning till. 
Ibland ställs yrkanden mot varandra och ibland efter varandra i en följd som presidiet föreslår. 
Slutligen ställs också yrkande mot avslag. 
För att det ska gå att höra vilket/vilka yrkanden som bifalls av flest ombud får du bara ropa ja. 
Du ropar alltså ja om du stöder ett förslag/yrkande, och du ropar ja om du stöder ett avslag.

3. Du kan begära votering.
Ibland går det inte att höra hur många som stöder det ena eller det andra yrkandet. 
Då du tycker att presidiet har hört fel kan du begära votering. 
Men gör det innan klubbslaget, när klubban fallit är beslutet redan fattat.
Votering betyder att du röstar genom att sträcka upp en hand istället för att ropa ja. 
Då får de valda rösträknarna räkna hur många som räcker upp sin hand för respektive yrkande. 
I din hand har du för säkerhets skull ditt ombudskort. 
Först genomförs antagligen en försöksvotering. Då uppskattar presidiet vilket yrkande som har flest röster. 
Oftast är det lättare att se än att höra. 
Fungerar det inte ändå så görs voteringen om och rösterna räknas. 

Ta chansen att yttra dig, komma med förslag och fatta beslut.

Några enkla regler för att årsmötet ska kunna fatta riktiga beslut

Viktigt att tänka på inför ombudsmötet
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Kommentarer till ärenden i ombudsmötet

Ärende 3
Ombudsregistreringen pågår mellan 9.30-11.00. Registreringen ligger till grund för den röstlängd som sedan ska gälla under
ombudsmötet. 

Ärende 5, 6, 7 
Valberedningen lämnar förslag på ombudsmötet till de olika roller som leder och administrerar förhandlingarna under dagen. 
Valberedningens arbete leds av Jacob Carlzon som jobbar som ungdoms- och  utbildningskonsulent på SAU. 

Ärende 8 
SAU inbjuder organisationer som SAU samarbetar med samt våra gårdar till ombudsmötet. Här är gästernas tillfälle att ge en hälsning 
och det finns också möjlighet att skicka hälsningar via brev eller mejl. Man kan även begära ordet om man personligen fått en hälsning 
att förmedla.  

Ärende 10
Under hösten 2016 gjordes en ”turné” för att bereda frågan om SAU:s framtida finansiering. Vid sammanlagt 7 träffar på geografiskt 
spridda platser informerades om regler och förustättningar för bidrag genom MUCF och samtal fördes om hur vi vill att SAU ska hitta 
en så långsiktig, rättvis och hållbar modell som möjligt för föreningar som är medlemmar i SAU. På dessa träffar presenterades 4 mo-
deller som medlemsföreningar fick tycka till kring. Detta mynnade ut i ett förslag som sändes ut på remiss till våra medlemsföreningar. 
Inför årsmötet har det inkommit 25 remissvar, varav 24 svarat ja och 1 nej till SAU-styrelsens förslag.

Förslaget från SAU-styrelsen ser ut som följer:
- Föreningar och församlingar som inte är statsbidragsgrundande faktureras årligen ett belopp av SAU motsvarande den summa de hade 
genererat (f.n. 69 kr/medlem i åldern 6-25 år).
- Medlemsavgiften till SAU höjs från 50 till 100 kr/medlem.
- Bidraget (vad som återbetalas från SAU till föreningen) till statsbidragsgrundande föreningar höjs från 40 till 80 kr/
bidragsgrundande medlem i åldern 6-25 år). 
- Bidraget (vad som återbetalas från SAU till föreningen) till icke-statsbidragsgrundande föreningar/församlingar är fortsatt 10 kr/medlem i 
åldern 6-25 år.
- Ett nytt bidrag (återbetalning till föreningen) införs för övriga medlemmar (0-5 år samt 26+ år) på 50 kr för statsbidragsgrundande med-
lemmar. Detta för att deras totala avgift oförändrat ska vara 50 kr (idag: 50 kr avgift – 0 kr återbetalning, i förslaget 100 kr avgift – 50 kr 
återbetalning).
- Att ifall denna finansieringsmodell framöver inte täcker minskade bidrag återstår att finansiera verksamheten genom höjda 
deltagaravgifter utöver årlig schablon för kostnadsökningar (för 2017: 2,0%).

Till detta förslag vill SAU-styrelsen också addera ett förtydligande:
- Ett kostnadstak införs för icke-statsbidragsgrundande föreningar och församlingar så att kostnaden inte överstiger vad föreningen hade 
genererat i statsbidrag och medlemsavgifter.

Ovanstående remiss har skickats ut till samtliga medlemsföreningar i SAU, men det är årskonferensen som fattar beslutet. Under 
ombudsmötet kommer det göras en presentation och finnas tillfälle att ställa frågor och ge kommentarer innan beslut fattas.

Ärende 11 
Medlemsavgiften är en viktig intäkt för SAU. SAU-styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs från 50 till 100 kr/medlem. Observera 
att denna fråga hör samman med ärende 10 där SAU-styrelsen föreslår ändringar i bidraget som betalas från SAU till föreningen.
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Ärende 12
Valberedningens förslag till ordförande är Sofia Svensson.

Namn, ålder, ort?
Sofia Svensson, 26 år, Gnosjö

Sysselsättning?
Precis avslutat min föräldraledighet och skall nu plugga klart mitt sista år till lärare för F-3

Bästa egenskaper in i ordföranderollen? 
Min erfarenhet efter flera år i styrelsen och som ordförande. Min tydlighet, organisationsförmåga och villighet att ta i svåra frågor 
och beslut. Jag älskar SAU och vill ge tillbaka allt det jag fått under mina år som barn och tonåring.

Bästa SAU-minnet?
Brukar alltid nämna barnkörläger och det är fortfarande mitt starkaste minne och jag gläds över att nu få sjunga alla sånger med 
min dotter! ”Jesus är min vän, o vad det känns gott Schoobydiwho-ppa schoobydido”

Ärende 13
Styrelsen består sedan 2016 av ordförande och elva ledamöter. Årskonferensen väljer styrelseleda-möter för en tid av tre år. 
Följande står i tur med att avgå: 
Daniel Wendefors, Ellen Marinder, Hannah Gunnarsson och Anders Einarsson 

Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen 2017-2020:
Ellen Marinder, Hannah Gunnarsson, Anders Einarsson och Ida-Maria Hörnstein 

Namn, ålder, ort?
Hannah Gunnarsson 25 år Bodafors

Sysselsättning?
Läser till lärare mot fritidshem på universitetet i Jönköping.

Bästa egenskaper in i styrelsearbetet?
Jag tror att jag kan bidra med nyfikenhet och erfarenhet inom SAU:s olika sammanhang. 
Ser framförallt fram emot att lära mig mer!!

Bästa SAU-minnet?
Finns alldeles för många minnen att välja mellan. Men ett av mina starkaste minnen är från ett 
UV-läger på Långserum där jag för första gången fick förbön och tog emot Jesus i mitt liv. Att sedan få växa i min tro och som person 
genom SAU:s olika arrangemang är rena lyxen! 

Namn, ålder, ort? 
Anders Einarsson, fyller 38 i maj, Bockara  

Sysselsättning? 
Lastbilschafför 

Bästa egenskap in i styrelsearbetet? 
Svår fråga... Flika in med något då och då

Bästa SAU-minne? 
UV-scoutlägren! 
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Namn, ålder, ort?
Ellen Marinder, 22 år, Alingsås

Sysselsättning?
Pluggar till jurist

Bästa egenskaper in i styrelsearbetet?
Eftersom jag har suttit tre år i styrelsen redan tror jag att min erfarenhet av just SAU-styrelsen och 
SAU:s arbete är en bra egenskap. Sedan tror jag att mitt hjärta för SAU är en bra sak som gör att
jag har en vilja att värna om SAU:s verksamhet och vad organisationen står för.

Bästa SAU-minnet?
Bästa minnet måste vara konfirmationslägret på Kortebo sommaren 2009. Tre minnesvärda veckor där jag lärde mig otroligt 
mycket och hittade mina bästa vänner!

Namn, ålder, ort? 
Ida-Maria Hörnstein, 21 år, Ölmstad

Sysselsättning? 
Jag jobbar just nu som vårdbiträde inom funktionshinderomsorgen i Jönköping. 

Bästa egenskaper in i styrelsearbetet?
Jag tror jag kan ha god hjälp av att jag deltagit i många av SAU:s arrangemang genom åren. 

Bästa SAU-minnet?
Det finns väldigt många minnen att välja på. Men det bästa måste vara konfirmationsläger på Mullsjö folkhögskola. Där fick jag 
lära mig mycket om mig själv, min tro och träffa många nya vänner.

Ärende 16
En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2016 finns att läsa i årsboken. Arbetet som utgår från SAU expeditionen redo-
visas av SAU:s arbetskår. 

Ärende 17
På sidan 9-10 i konferenshandledningen finns årsredovisningen för SAU. Föredragande på ombudsmötet är Laura Lundström.

Ärende 18, 19, 20
SAU-styrelsen är ytterst ansvarig för SAU:s verksamhet och ekonomi. Arbetet granskas av revisorer. Ombudsmötet har att bevilja 
SAU-styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års arbete. 

Ärende 21
Rambudgeten för 2018 hittar du på sidan 12 och den antas av ombudsmötet. Den ligger till grund för den budget som styrelsen 
under året arbetar fram. Rambudgeten baseras i stort på budget 2017 uppräknat med inflation och kostnadsökningar. Budget för 
2017 antogs av SAU-styrelsen i november 2016. Ombudsmötet har bara att ta emot budget 2017 som en rapport och fastställa 
den eftersom den redan är i funktion. 

Ärende 22
SAU väljer årligen revisorer och valberedningens förslag är Leif Göransson (auktoriserad) och Klas-Göran Park. 
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Ärende 23 
2016 genomfördes för första gången 4 regionårsmöten på samma plats och vid samma tidpunkt. Detta gjordes i kombination med 
en Ledardag i Bankeryd, och 2017 fortsatte vi på den inslagna vägen med ett gemensamt tillfälle. Denna gång i Nässjö i kombi-
nation med en temadag kring Medmänsklighet.

Regionårsmötena fyller en viktig funktion i SAU: det är här valberedningar väljs som föreslår representanter i SAU:s olika råd. SAU 
har en geografisk närhet mellan majoriteten av våra föreningar, samtidigt finns det en bredd som är viktig att återspegla. Därför 
finns regionerna som en viktig del för att hjälpa oss att värna bredden i vår verksamhet. 
Regionårsmötena är viktiga, men ofta ganska korta i tid. Därför har vi valt att lägga dem i kombination med ledarutbildningar, 
något som ständigt efterfrågas i SAU. 

Det är av yttersta vikt att vi tillsammans hjälps åt att finnas med på dessa årsmöten, dels för att vi har viktiga val att göra, men 
också för att de ledardagar som arrangeras i anslutning till årsmötet är väl värda att besöka.

Ärende 24
Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöten/stämmor till SAU:s valberedning.

Från region Nord:
Annie Johansson (nyval intill årsmötet 2018)
Vakant (intill årsmötet 2019)

Från region Syd:
Josef Davidsson (kvarstår intill årsmötet 2018)
Daniel Svenningsson (intill årsmötet 2019)

Från region Väst:
Emma Rundbladh Jersenius kvarstår (intill årsmötet 2018)
Vakant (intill årsmötet 2019)

Från region Öst:
Anders Magnebäck (nyval intill årsmötet 2018)
Vakant (intill årsmötet 2019)

Ärende 25
Under 2015 genomfördes en förändring av Bärarlaget, då det tidigare utgjorde ett stöd till arbetet med Ungdomsledare för att nu 
istället bli ett stöd till hela SAU:s verksamhet. Motivet till denna för-ändring är att arbeta för ett långsiktigt stöd, ekonomiskt och i 
bön, från privatpersoner som vill stötta SAU:s verksamhet. Vi är många och tillsammans kan vi göra stor skillnad! 
Under 2017 kommer vi göra en särskild satsning på Bärarlaget genom att slå ett slag för Jubileumsgåvan, där du som Bärare kan 
vara med och stötta SAU:s verksamhet med 125:-/månad för att fira vårt 125-årsjubileum!

Ärende 26
Övriga ärenden är en ”öppen punkt” på dagordningen. Man kan som ombud kontakta SAU:s ordfö-rande innan ombudsmötet 
och be om att få ta upp en övrig fråga. Man kan också under punkt 4, fastställande av dagordning, meddela i sittande möte att 
man vill ta upp en övrig fråga. 
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Redogörelse för 2016 års ekonomi

Ekonomiska rapporter – årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Den officiella årsredovisningen som medföljer konferenshandledningen innehåller siffror i sammandrag. Vi har utgått ifrån dessa 
siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2015 års resultat och budget för 2016. Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. 
Resultatet för 2016 är summan av alla transaktioner från den 1/1 2016 till den 31/12 2016.

Intäkter

       Budget 2016 Resultat 2016 Resultat 2015
Insamlade medel      1 220  1 492  1 458
Kyrkoavgift      626  644  604
Bidrag       2 903  2 901  2 928
Deltagaravgifter och försäljning    8 249  8 356  7 996
Övriga intälter      25  2  147

Summa intäkter     13 023  13 395  13 133

De totala intäkterna är högre än resultat 2015 och även högre än vad vi budgeterade med för 2016. Den post som är lägre är övriga intäkter 
och det beror på att vi under halva 2015 hade en intäkt för konsulttjänst, vilket vi inte hade för 2016. 
Insamlade medel har ökat sedan förra året och vi har samlat in mer än vad vi budgeterade för. Det ser vi med tacksamhet på och det handlar 
främst om alla lägerinsamlingar. Även kyrkoavgiften har ökat och det beror på att fler väljer att ge sin kyrkoavgift till SAM. 
Bidragen från stat och landsting har minskat, vilket det har gjort i några år, så vi anar att det kommer att fortsätta att minska.
Deltagaravgifter och försäljning har också ökat, både mot föregående år men även mot budget.

Kostnader

       Budget 2016 Resultat 2016 Resultat 2015
Förmedlade bidrag och insamlingar*   756  921  921
Varuinköp      1 376  1 552  1 181
Externa kostnader*     7 102  7 253  6 936
Personalkostnader     3 823  3 502  3 692

Summa kostnader     13 058  13 228  12 731

*Mot föregående års redovisning i handledningen ser sifforna lite annorlunda ut på respektive post. Det beror på att vi har flyttat en post som 
tidigare har legat under förmedlade bidrag men nu ligger under externa kostnader. Slutsumma är den samma.

Kostnaderna för varuinköp ser ut att ha ökat mot budget men det är ingen reell ökning utan det beror på att vi har konterat kostnader under 
varuinköp som skulle ha varit under externa kostnader.

De externa kostnaderna är allt som rör verksamheten som inte är personalkostnader och matvaror (varuinköp).  Det kan t.ex. vara lokalhyra, 
trycksaker, hyra av ljud och ljus, medverkande sångare/talare mm. De externa kostnaderna har ökat mot budget. Det beror främst på att 
mötesmedverkan blev dyrare på GF men det kompenserades till stor del upp av ökade sponsorintäkter. Våra personalkostnader blev lägre än 
budgeterat och det beror på att kontorschefstjänsten var vakant under ett halvår samt att informationssekreterartjänsten avslutades. 
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Resultat

       Budget 2016 Resultat 2016 Resultat 2017

Verksamhetsresultat     -35  167  402
Finansiella intäkter     36  20  33
Finansiella kostnader     0  1  0
S:a finansiella post.     36  19  33

Årets resultat      1  186  435

Årets resultat landade på + 186 000 kr. Vi ser positivt på att vi inte går under budget och anledningen till överskottsresultatet är att vi hade 
lägre personalkostnader än beräknat.

Balansräkning 2016-12-31
Balansräkningen är lika viktigt som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar och skulder som fanns 
i SAU den 31 december 2016. Man kan alltså på så sätt avgöra hur mycket SAU ”äger”. 
Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna kallas för eget kapital och skulle kunna beskrivas som den ”påse med pengar” man 
får kvar om man skulle sälja allt som finns i SAU och betalar alla skulder.
I balansräkningen kan du se hur det såg ut när året började, förändringen under året och till sist utgående balans; alltså ställningen 
den 31 december 2016. Alla belopp är i tusentals kronor.

Tillgångar
 
    När året började  Ökning under året Minskning under året När året slutade
Andelar i bolag   4 701         4 701
Summa anläggningstillgångar 4 701         4 701

SAU äger hälften av Gullbrannagården AB.

    När året började  Ökning under året Minskning under året När året slutade
Varulager   616   27      643
Kortfristiga fordringar  2 979      706   2 273
Kassa / Bank   286   563      849
Summa omsättningstillgångar 3 881      116   3 765

Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda lägeravgifter. Varulagret är vårt 
scoutmaterial. SAU har lite mindre pengar på banken i december 2016 än i december 2015, men här händer som sagt mycket under året. 

Summa tillgångar  8 582      116   8 466
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Eget kapital och skulder

    När året började  Ökning under året Minskning under året När året slutade
Eget kapital   7297         7 483
Årets resultat      186  
Summa eget kapital  7 297   186      7 483
Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet. 

Kortfristiga skulder  1 285      302   983
Långfristiga skulder  0         0
Summa Skulder   1 285         983

Korta skulder är skulder till leverantörer och till skatteverket. De korta skulderna förändrar sig också snabbt. 

Summa eget kapital & skulder 8 582         8 466
Summan av tillgångarna är lika stor som summan av skulder och eget kapital. Det balanserar och det är därför det heter balansräkning.



12 

Budget 2017 (rambudget 2018)

SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. RAM 18 antas av ombudsmötet 
och ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram. Budget 17 antogs av SAU-styrelsen i november 2016. 
Ombudsmötet har bara att ta emot den som en rapport och fastställa den eftersom den redan är i bruk. SAU-styrelsen försöker 
förutsäga intäkter och kostnader för planerad verksamhet får både innevarande år (2017) och nästa år (2018). RAM 18 baseras i 
stort på budget 17 uppräknat med inflation och kostnadsökningar samt vissa organisationsförändringar.

BUDGET INTÄKTER      2017   2018
Insamlade medel       1 333   1 835
Kyrkoavgift       619   675
Bidrag        2 825   2 675
Deltagaravgifter och försäljning     8 349   8 510
Övriga intäkter       15   15

Summa Intäkter      13 141   13 710

Det är viktigt att budgetera försiktigt vad gäller insamlade medel och bidrag, vilket vi har gjort för både 2017 och 2018. I RAM-budgeten räk-
nar vi med att i stort sett alla intäkter 2018 blir något högre än 2017 förutom stats- och landstingsbidragen som vi tror kommer kunna minska. 
Kyrkoavgiften förväntas öka något. Även deltagaravgifterna beräknas öka i takt med att kostnaderna för bland annat mat på våra läger blir 
dyrare. RAM-budgeten vad gäller insamlade medel och medlemsavgifter är baserad på SAU-styrelsens remiss angående finansiering av SAU. 
Det gör att vi ökar intäkterna i RAM-budgeten jämfört med  budget 2017.

BUDGET KOSTNADER     2017   2018
Förmedlade bidrag och insamlingar    1  143   1 433
Varuinköp       1 396   1 420
Externa kostnader      6 852   6 918
Personalkostnader      3 785   4 010
Summa kostnader      13 176   13 761

På kostnadssidan kommer kostnaderna öka något 2018 men inte heller här kommer det att ske några större förändringar från 2017 till 2018. 
Kostnaderna följer intäkterna. Det mesta som samlas in kommer också att förmedlas vidare till något förutbestämt ändamål. 
Varuinköpen och de externa kostnaderna väntas öka. Våra personalkostnader ökar varje år p.g.a. årliga och avtalsenliga löneförhandlingar. I 
RAM-18 ingår även en estimerad kostnad för projektanställning för UV-scouts storläger 2019. 
Eftersom RAM-budgeten baseras på SAU-styrelsens förslag så medför det att vi kan öka de förmedlade bidragen till församlingarna/förening-
arna.

BUDGET      2017   2018
Verksamhetsresultat     -35   -72
Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster. 

Finansiella intäkter     36   22
Finansiella kostnader     0   0
S:a finansiella post.     36   22

Årets resultat      1   -50

SAU budgeterar 2017 med ett nollresultat. Det vill säga att vi varken ska gå med förlust eller med vinst. Anledningen till att vi inte budgeterar 
med vinst är att vi anser att vi för tillfället har ett tillräckligt starkt eget kapital. RAM 18 är budgeterad med ett underskott på – 50 000 kr. Det 
beror på att vi under 2018 har extra personalkostnader som rör UV-scouts storläger 2019. SAU-styrelsen har då föreslagit att vi istället för att 
täcka dessa extra kostnader med exempelvis höjda deltagaravgifter, så tar vi av vårt eget sparade kapital för att delvis bekosta utgifterna.
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AnteckningAr
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Från norr: Vid E6:ans södra infart till Halmstad 
(nr 43), tag väg 117 söderut mot Markaryd. 
Efter ca 8 km sväng till höger vid skylt 
Gullbrannagården och följ sen skyltarna.

Från söder: Sväng av E6 vid macken i 
Snapparp (vägkrog). Följ skyltar, bakom macken, mot Halm-
stad till väg 117. Sväng norrut och kör ca 200 meter, sväng 
vänster mot Gullbrannagården och följ sen skyltarna.

GPS - N 56° 35’ 25.20”   E 12° 56’ 39.52”

HITTA TILL GULLBRANNAGÅRDEN

Gullbrannagården > > 

Information
Konferensbyrån öppnar 9.30 och finns i Bokstugan, vid tennisplan. 
Här anmäler du dig som ombud och får 
handlingar och information.

Mer information om SAU och årskonferensen:www.sau.nu


