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Välkommen till SAUs ombudsmöte 2018

Välkommen, nu är vi äntligen här!
Vi har nu gått in i 2018 och i år möts vi i Gnosjö för ombudsmöte. Detta är både ett tillfälle att se tillbaka och glädjas över det 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 konsulen-
ter 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 2017 
och budget 2018. Om något är oklart så tveka inte att fråga någon i din förening hemma, bordsvärden på ombudsmötet eller någon 
i styrelsen på plats.

Under dagen kommer vi förutom ombudsmötet och mat även ha samtal utifrån våra fyra metodområden: Barn, Musik, UV-scout 
och Ungdom. Här kommer du få chansen att tillsammans med konsulenterna och råden diskutera nutid och framtid samt 
utmaningar för respektive område. 

Återigen varmt välkommen till ombudsmöte 2018 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, Styrelseordförande 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)  Föregående ombudsmötesprotokoll 2017 

9)  Hälsningar 

10)  Verksamhetsberättelse 

11)  Ekonomisk redogörelse 

12)  Revisorernas berättelse 

13)  Fastställande av balans- och resultaträkning för 2017 

14)  Beslut om ansvarsfrihet 

15)  Fastställande av budget 2018 och antagande av rambudget 2019 

16)  Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret 2018 

17)  Fastställande av medlemsavgift 

18)  Presentation av ordförandekandidat 

19)  Presentation av styrelsekandidater 

20)  Val av ordförande för SAU intill årskonferensen 2019 

21)  Val av styrelseledamöter intill årskonferensen 2021 

22)  Regionårsmöten 

23)  Val av valberedning 

24)  Bärarlaget 

25)  Övriga ärenden 

 a) 

 b) 

26)  Presentera resultatet av valet 

27)  Avtackningar och bön 

28)  Utvärdering 

29)  Avslutning

Dagordning Ombudsmöte 2018
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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 förslag). 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 9.30-10.00. 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 för-handlingarna under dagen. 
Valberedningens arbete leds av Jacob Carlzon som jobbar som ungdoms- och utbildningskonsulent på SAU. 

Ärende 9 
SAU inbjuder organisationer som SAU samarbetar med till ombudsmötet samt våra gårdar. Här är gästernas tillfälle att ge en 
hälsning och det finns också möjlighet att skicka hälsningar via brev eller mail. Man kan även begära ordet om man personligen fått 
en hälsning att förmedla. 

Ärende 10 
En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2017 finns att läsa i årsboken. Arbetet som utgår från SAU expeditionen redovisas 
av SAU:s arbetarkår. 

Ärende 11 
På sidan 9-11 i konferenshandledningen finns årsredovisningen för SAU. Föredragande på ombudsmötet är Laura Lundström. 

Ärende 12, 13, 14 
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 15 
Rambudgeten för 2019 hittar du på sidan 12 och antas av ombudsmötet. Den ligger till grund för den budget som styrelsen under året 
arbetar fram. Rambudgeten baseras i stort på budget 2018 uppräknat med inflation och kostnadsökningar. Budget för 2018 antogs 
av SAU-styrelsen i november 2017. Ombudsmötet har bara att ta emot budget 2018 som en rapport och fastställa den eftersom den 
redan är i funktion. 

Ärende 16
SAU väljer årligen revisorer och valberedningens förslag är Leif Göransson (auktoriserad revisor) och Klas-Göran Park.

Ärende 17 
Medlemsavgiften är en viktig intäkt för SAU. På förra årets ombudsmöte fattades ett beslut om finansiering för SAU:s verksamhet och 
beslutet innefattade en höjning av medlemsavgiften från 50 kr till 100 kr. Beslutet som fattades träder i kraft först i år och därmed är 
styrelsens förslag på medlemsavgift 100 kr. 

Ärende 20
Valberedningens förslag till ordförande är Hanna Johansson.

Namn, ålder och ort? 
Hanna Johansson, 22 år, bor i Göteborg/uppvuxen i Bankeryd

Sysselsättning?
Studerar till arbetsterapeut på Göteborgs universitet. 

Bidra med i ordföranderollen? 
Främst min erfarenhet från styrelsen under mina tre år som ledamot och många år av att vara ledare 
i barn- och ungdomsarbetet i kyrkan. Mitt intresse för organisation och struktur och vilja att stötta och
lyssna på människor. 
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Bästa SAU-minnet?
Jag har under de senaste åren fått många minnen med styrelsen, värdefulla samtal och sköna skratt. 
UV-scoutläger är ändå alltid något jag bär med mig, alltifrån andakter vid lägerelden till spännande spårningar. UV-scout har 
också fått vara en viktig plats där jag fått växa som ledare och som medmänniska. 

Ärende 21
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: 
Sofia Svensson, Robin Ahlnér, Stina Beckne och Simon Sjöberg  

Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen 2018-2021:
André Dahlqvist, Lovisa Henrysson, Caroline Romhagen

Valberedningen föreslår 1 års fyllnadsval av följande person till SAU-styrelsen:
Jakob Winberg

Namn, ålder och ort?
André Dahlqvist, 24 år, Jönköping

Sysselsättning?
Jobbar som ungdomsledare i Allianskyrkan Jönköping. 

Bidra med i styrelsearbetet?
Vad jag hoppas att få bidra med är, nya tankar och visioner om ungdoms- och 
unga vuxna-delen inom SAU. Att gå snabbare från ord till handling.

Bästa SAU-minnet?
Mitt bästa minne med SAU är alla de stunder när jag och min ungdomsgrupp fått åka 
iväg och känna den där gemenskapen med andra församlingar, mötena tillsammans. 
Att få vara med i något större.

Namn, ålder och ort?
Lovisa Henrysson, 22 år, Linköping

Sysselsättning? 
Pluggar till sjuksköterska i Linköping.

Bidra med i styrelsearbetet? 
Jag hoppas kunna bidra med glädje och förhoppningsvis lite nya tankar och 
synvinklar.

Bästa SAU-minne? 
Bästa minnet är svårt att välja, har varit på så många läger, konferenser och arrangemang 
med SAU. Men om jag ska välja en blir det nog sommarkonfan på Mullsjö.

Namn, ålder, ort?
Jakob Winberg, 25 år, Ölmstad.

Sysselsättning?
Studerar teologi och ledarskap vid pastors- och ledarutbildningen ALT.



7 

Bidra med i styrelsearbetet?
Främst är min önskan att alltid bidra till att söka hur vi tillsammans som samfund med hela våra liv, livet ut, kan leva som lärjungar 
till Jesus för Guds ära så att denna världen kan förstå vilket hopp Gud har kallat oss till. Sedan är jag bra på att få processer att gå 
framåt, att strukturera samt att jag kan formulera vision och mål.

Bästa SAU-minnet?
Ett av många bra minnen är när jag är med och spelar finalen i fotbollsturneringen med Bottnaryd/Ryds UV-scoutkår under mitt 
tredje läger. Regnet öser ner och vi har grävt vallgravar runt tälten. Fotbollsplanen är dränkt i vatten och straffar avgör ödet för 
Bottnaryd/Ryd mot Bankeryd. En bankerydsbo iförd Henrik Larsson-peruk sätter bollen i ribban och hela Bottnaryd och Ryd 
exploderar i eufori över vinsten! Det är något med gemenskapen kring rykande eldar, närvaron i nuet som fokuset på nästa mål 
mat ger och att vistas utomhus under så många dagar som får mig att uppleva Guds närvaro. Och en vinst i en rafflande fotbolls-
turnering spelad delvis i gummistövlar är liksom kryddan på moset och pricken över i:et. Att UV-läger också var där jag bestämde 
mig för att följa Jesus gör att många av mina starkaste SAU minnen finns här. UV är inte lösningen på allt men har gett mig viktiga 
beslut och minnen som format mig. 

Namn, ålder, ort? Caroline Romhagen, 25 år, Malmbäck 

Sysselsättning? 
Studerar till förskollärare på Jönköping University.

Bidra med i styrelsearbetet?
Jag har växt upp med och varit involverad i SAUs arbeten hela mitt liv, söndagsskola, UV scout
och tonår. Jag har ett driv att vilja utveckla och vara med att forma en verksamhet framåt. Jag tror 
att jag kan vara en tillgång i styrelsen med mina erfarenheter och med ett stort hjärta för barn och 
ungdomsarbetet. 

Bästa SAU-minnet?
Jag har flera bästa minnen med SAU. Dels alla de UV-läger som man har fått vara tillsammans med sin patrull och sina 
ledarkollegor. Men också de gånger man har varit CREW på GF, att möta människor och att vara en liten del av en stor helhet.

Ärende 22
I år var det tredje året som vi arrangerade 4 regionårsmöten vid ett och samma tillfälle. Denna gång landade vi in i Forserum 
”första torsdagen i mars” och vi fick förutom att ha 4 regionårsmöten och tillfälle att lyssna till Josefine Arenius och äta marsi-
pan- tårta tillsammans. Vi har ännu inte spikat datum för 2019 års regionårsmöten, men vi får positiva signaler kring nuvarande 
upplägg och räknar därför med att återkomma med ett datum under våren 2019 för samtliga regioner.

Ärende 23
Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöte/stämma till SAU:s valberedning.

Från region Nord:
Elsa Lindqvist (kvarstår intill 2019)
Annie Johansson (intill 2020)

Från region Syd:
Daniel Svenningsson (kvarstår intill 2019)
Josef Davidsson (intill 2020)

Från region Väst:
Vakant (intill 2019)
Vakant intill 2020)

Från region Öst:
Anders Magnebäck (kvarstår intill 2019)
Vakant (intill 2020)
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Ärende 24

Under 2015 gjordes Bärarlaget om från att ha varit ett ekonomiskt stöd till vårt arbete med ungdomsledare till att bli ett stöd i både 
ekonomi och bön för hela SAU:s verksamhet. En stor anledning till detta är att vi ser en utveckling där intäkter från bidrag osv. minskar, 
samtidigt som många kostnader ökar varje år. Då vi inte vill att detta ska resultera i ökade deltagaravgifter så tror och hoppas vi på 
att Bärarlaget ska vara en struktur som ger ett betydande ekonomiskt stöd över tid. 

Under de senaste åren har Bärarlagets intäkter ökat, samtidigt som vi ser att detta är ett långsiktigt och viktigt stöd till SAU:s fort-
satta arbete. Därför är det fortsatt angeläget att vi tillsammans fortsätter att sprida information om Bärarlaget i våra sammanhang

Ärende 25
Övriga ärenden är en ”öppen punkt” på dagordningen. Man kan som ombud kontakta SAU:s ordförande 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 2017 års ekonomi

Ekonomiska rapporter – årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Den officiella årsredovisningen som medföljer konferenshandledningen innehåller siffror i sammandrag. Vi har utgått ifrån dessa 
siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2016 års resultat och budget för 2017.
Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. Resultatet för 2017 är summan av alla transaktioner från den 1/1 2017 till den 31/12 
2017.

Intäkter

       Budget 2017 Resultat 2017 Resultat 2016
Insamlade medel      1 333  1 785  1 492
Kyrkoavgift      619  703  644
Bidrag       2 825  2 985  2 901
Deltagaravgifter och försäljning    8 349  8 414  8 356
Övriga intälter      15  66  2

Summa intäkter     13 141  13 954  13 395

De totala intäkterna är högre än resultat 2016 och även högre än vad vi budgeterade med för 2017. 
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, särskilt våra tonårsläger med satsning på arbetet mot trafficking. 
Även kyrkoavgiften har ökat och det beror på att fler väljer att ge sin kyrkoavgift till SAM/SAU. 
Bidragen från staten har minskat något, vilket vi anar är en fortgående trend. Däremot fick vi mer i regionbidrag i år i jämförelse med förra året 
och med budget. Det beror främst på andra ungdomsorganisationers tillfälliga minskning av stöd.
Deltagaravgifter och försäljning har också ökat, både mot föregående år men även mot budget. Där är det främst posten försäljning som 
bidrar till ökningen. 

Kostnader

       Budget 2017 Resultat 2017 Resultat 2016
Förmedlade bidrag och insamlingar*   735  1 056  921
Varuinköp      1 396  1 753  1 552
Externa kostnader*     7 260  7 031  7 253
Personalkostnader     3 785  3 856  3 502

Summa kostnader     13 176  13 696  13 228

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 var budgeterade 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 är lägre än budgeterat. Det beror främst på lägre 
kostnader på lokalhyra för arrangemang. 
Personalkostnaderna ökade mot budget och beror på utbetalda semesterskulder. Personalkostnaderna ökade även i jämförelse med förra året 
och det beror på att vi förra året hade lägre kostnader än budgeterat pga. färre anställda under en rekryteringsperiod samt att en tjänst av-
vecklades.
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Resultat

       Budget 2017 Resultat 2017 Resultat 2016

Verksamhetsresultat     -35  258  167
Finansiella intäkter     36  11  20
Finansiella kostnader     0  0  1
S:a finansiella post.     36  11  19

Årets resultat      1  269  186

Årets resultat landade på + 269 000 kr. Vi ser positivt på att vi inte går under budget och anledningen till överskottsresultatet är att vi har fått 
in mer i intäkter än beräknat, såsom exempelvis kollekter, stats- och regionsbidrag samt kyrkoavgift. 

Balansräkning 2016-12-31
Balansräkningen är lika viktig som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar och skulder som fanns i 
SAU den 31 december 2017. 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 2017. 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   643      12   631
Kortfristiga fordringar  2 273      280   1 993
Kassa / Bank   849   942      1 791
Summa omsättningstillgångar 3 765   650      4 415

Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda lägeravgifter. Varulagret är vårt 
scoutmaterial. SAU har mer pengar på banken i december 2017 än i december 2016.

Summa tillgångar  8 466   650      9 116
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Eget kapital och skulder

    När året började  Ökning under året Minskning under året När året slutade
Eget kapital   7 483         7 752
Årets resultat      269  
Summa eget kapital  7 483   269      7 752
Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet. 

Kortfristiga skulder  983   381      1 364
Långfristiga skulder  0         0
Summa Skulder   983   381      1 364

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

Summa eget kapital & skulder 8 466   650      9 116
Summan av tillgångarna är lika stor som summan av skulder och eget kapital. Det balanserar och det är därför det heter balansräkning.
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Budget 2018 (rambudget 2019)

SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. RAM 19 antas av ombudsmötet och 
ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram. 
Budget 18 antogs av SAU-styrelsen i november 2017. 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 (2018) och nästa år 
(2019). RAM 19 baseras i stort på budget 18 uppräknat med inflation och kostnadsökningar samt vissa organisationsförändringar.

BUDGET INTÄKTER      2018   2019
Insamlade medel       1 749   1 925
Kyrkoavgift       730   745
Bidrag        2 902   2 950
Deltagaravgifter och försäljning     8 496   8 682
Övriga intäkter       38   35

Summa Intäkter      13 915   14 337

Det är viktigt att budgetera försiktigt vad gäller insamlade medel och bidrag, vilket vi har gjort för både 2018 och 2018. I RAM-budgeten 
räknar vi med att i stort sett alla intäkter 2019 blir något högre än 2018 förutom stats- och landstingsbidragen som vi tror kommer vara ganska 
oförändrade. Kyrkoavgiften förväntas öka något. Även deltagaravgifterna beräknas öka i takt med att kostnaderna för bland annat mat på 
våra läger blir dyrare. I Budget 2018 och även RAM 19 är medlemsavgiften beräknad enligt det beslut som fattades på ombudsmötet 2017 
angående finansiering av SAU. 

BUDGET KOSTNADER     2018   2019
Förmedlade bidrag och insamlingar    1  458   1 510
Varuinköp       1 823   1 850
Externa kostnader      6 648   6 826
Personalkostnader      4 063   4 282
Summa kostnader      13 992   14 468

På kostnadssidan kommer kostnaderna öka något 2019 men inte heller här kommer det att ske några större förändringar från 2018 till 2019. 
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 
budget 18 och i Ram 19 ingår kostnader för projektanställning för UV-scouts storläger 2019

BUDGET       2018   2019
Verksamhetsresultat      -77   -131
Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster. 

Finansiella intäkter      23   30
Finansiella kostnader      0   0
S:a finansiella post.      23   30

Årets resultat       -54   -101

SAU budgeterar 2018 med ett resultat på ca – 50 kkr. Anledningen till det är att styrelsen vill ta av vårt egna kapital för att bekosta delar av 
de extra personalkostnader som tillkommer i samband med  UV-scouts storläger 2019. Även rambudgeten för 2019 är budgeterad med ett 
underskott på ca -100 kkr med samma anledning som ovan. 
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