
SAU-styrelsens handlingsplan för åren 2018 och 2019 
 
Vi utmanar och utrustar genom att: 
 

• Utmana oss själva, vår personal, de råd och arbetsgrupper vi sitter i genom att väcka 
frågor som: Hur tjänar dom här planerna/det här arrangemanget Guds rike? Hur leder 
det här vi talar om till ett Gudsmöte för våra medlemmar? Hur älskar vi barnen, 
tonåringarna och ledarna bäst med det här beslutet? 

• Utrustar genom att vist och modigt investera i utbildningar där vi finner det lämpligt. 
 

SAUstyrelsen arbetar med bön med hjälp av följande punkter: 
 

• Varje enskild ledamot ber i sina förberedelser inför de möten den närvarar på. 
• SAUstyrelsen ber tillsammans i inledningen av varje möte. 
• SAUstyrelsen ber tillsammans under varje möte inför vissa punkter, med fokus på 

dagordningens gulmarkerade punkter samt för ekonomiska frågor. 
• SAUstyrelsen ber tillsammans i avslutningen av varje möte. 
• Ledamöter uppmuntras att förbereda sig inför möten genom fasta, med den inriktning 

och omfattning ledamoten finner lämpligt. 
 
SAUstyrelsen arbetar med Bibeln genom att: 
 

• I början av varje styrelsemöte fira andakt tillsammans som leds av olika ledamöter 
varje gång. 

• Aktivt uppmuntra varandra att söka sig till en lokal kristen gemenskap. 
 
SAUstyrelsen arbetar med relationen till dess medmänniskor genom att: 
 

• Bjuda in minst en styrelse för annan ungdomsorganisation eller samfund till 
gemensamt styrelsemöte. 

• Arbeta med gemenskapsfrämjande aktiviteter i inledningen av varje styrelsemöte. 
• Införa en stående punkt på sin dagordning där styrelsen talar om vad man vill att 

styrelsens representanter in i råd och andra grupper skall betona från styrelsens sida. 
• Uppdra åt råden att införa en stående punkt i början av sina dagordningar där de tar 

upp vad styrelsen vill betona i arbetet. 
• Uppdra åt råden att införa en stående punkt i slutet av sina dagordningar där de tar 

upp vad de vill betona från sitt arbete in i styrelsens arbete. 
 
SAUstyrelsen arbetar med relationen till omvärlden genom att: 
 

• Samåka alt åka kollektivtrafik till våra möten 
• Införa ett stående schema för att en gång om året, ett dokument per möte, speciellt 

belysa dokumenten Rättvise- och miljöpolicyn, och Handlingsplanen för integration. 
 
SAUstyrelsen arbetar med att våga genom att: 
 

• Vara den som i råden, ledarutbildningar, läger mm ställer frågorna ingen annan vill 
eller vågar ställa, allt för att öppna för nya tankar och handlingssätt. 

• Att inför beslut och i utvärderingar förutsättningslöst ställa frågor om rätt prioriteringar, 
syften, effektivitet och möjligheten till framgång. 

 
 
 
 



SAUstyrelsen kvalitetssäkrar sitt arbete genom att:  
 

• Införa en stående punkt på dagordningen där en ledamot utses för varje möte med 
ansvar att utmana styrelsen genom att ställa frågorna: Hur tjänar det vi pratar om nu 
bäst Guds rike? Hur älskar vi våra medlemmar genom detta beslut? Hur möblerar det 
vi pratar om nu för ett Gudsmöte?  

 
• Vid behov dela in styrelsen i mindre grupper som inför styrelsemötet träffas eller hörs 

för att tillsammans gå igenom handlingar inför det kommande mötet.  
 

• Under styrelsens juni- och januarimöten lyfta fram styrelsens handlingsplan för att 
utvärdera och påminna om dess innehåll. 


