
VARMT VÄLKOMMEN PÅ OMBUDSMÖTE!

Året är nu 2018 och jag har den stora glädjen att inbjuda er till SAUs ombudsmöte, i år 
möts vi 5 maj i Gnosjö. 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? 
SvaSvaret 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 eller kommande ordförande, nuvarande eller tillträdande Generalsekreterare kan 
gögöra själva, framåt tar vi oss bara tillsammans.

På ombudsmötet har också du chansen att lyfta en fråga som du länge funderat över, något ni diskuterat i 
ledargruppen eller som just ni i er lokalföreningen behöver hjälp med och önskar att SAU jobbar med. Därför vill vi 
uppmuntra er att skicka in motioner till ombudsmötet. 
Detta måste göras senast den 23 februari till sofia.svensson@sau.nu så att dessa hinner behandlas i 
SAU-styrelsen innan ombudsmötet. Ta chansen, detta är din möjlighet, så att rätt frågor hamnar på dagordningen.

Varje förening har rätt att utse två ombud per metodområde (Musik, UV-scout, Barn och Ungdom) och vi vill verkligen 
utmana er att komma ett gäng från er förening med en mix av olika människor för att representera just er.

Ombudsmötet pågår 10:00-17:00, ombudsregistreringen öppnar 09:30. Dagen innehåller förhandlingar men även 
samtal om framtiden utifrån våra fyra metodområden som leds av respektive råd och konsulent. Lunch och fika 
kommer att serveras och ingår i priset för ombuden. 

Återigen varmt välkommen till ombudsmöte 2018 där vi 
tillsammans tar viktiga beslut och kliv in i framtiden. 
Under dagen finns styUnder dagen finns styrelsen och de anställda på plats 
och deltar, så ta chansen att prata med oss.

Vi ses i Gnosjö!
Sofia Svensson, Styrelseordförande SAU
sofia.svensson@sau.nu

Några viktiga punkter:

Anmäl ombud på bifogad blankett senast 15/3 
2018 (Blanketten finns också på www.sau.nu). 
Tänk på att fylla i ALLA uppgifter samt underskrift av 
Ungdomsråds- eller Församlingsordförande.

FFör ev. ersättare krävs ny fullmakt (gäller ej ifyllda 
suppleanter).

För varje ombud debiteras en avgift à 250 kr. I priset 
ingår fika och lunch
OBS Anmäl eventuella allergier på 
ombudsanmälansblanketten.

Ombudsmöteshandlingar finns tillgängliga på Ombudsmöteshandlingar finns tillgängliga på 
www.sau.nu från och med 3/4

WWW.SAU.NU


