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Välkommen till SAUs ombudsmöte 2016
Varmt välkommen till Värnamo!
Vi får nu samlas tillsammans som rörelse 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 för-
eningen, jag som är tonårsledare varje fredag eller UV-ledare varje måndag, vad har om-
budsmötet 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 årsmötet 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.

Förbered er genom att läsa igenom handlingarna, diskutera i er lokalförening och ta med er 
frågor och åsikter till årsmötet. Det blir roligare och mer intressant om man är förberedd. 
Som ombud har du förslags- och rösträtt under ombudsmötet. Vi vill att alla ska känna sig 
välkomna och få vara med och påverka. Du är viktig och vi vill höra din röst.

Ombudsmötet pågår mellan 14-18 lördagen den 16 april och ombudsregistreringen startar 
13.00 Under denna helg pågår också ungdomskonferensen Gideon i Värnamo Allians-
kyrka som vi alla är välkomna att delta i. Efter vårt årsmöte är det kvällsmöte där Mikael 
Celinder predikar. Senare blir det café och konsert med SOUNDTRACK:SOUL

Återigen varmt välkommen till ombudsmöte 2016 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.

SAU-styrelsen genom 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) Hälsningar
9) Föregående ombudsmötesprotokoll 2015
10) Motion från styrelsen
11) Presentation av ordförandekandidat
12) Presentation av styrelsekandidater
13) Val av ordförande för SAU intill årskonferensen 2016
14) Val av styrelseledamöter intill årskonferensen 2019
15) Val av styrelseledamot på fyllnadsval intill årskonferensen 2017
16) Presentation av de nya handlingsplanerna
17) Verksamhetsberättelse
18) Ekonomisk redogörelse
19) Revisorernas berättelse
20) Fastställande av balans- och resultaträkning för 2015
21) Beslut om ansvarsfrihet
22) Fastställande av Budget 2016 och antagande av rambudget 2017
23) Fastställande av medlemsavgift
24) Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret 2016
25) Val av valberedning
26) Bärarlaget
27) Övriga ärenden
a) 
b) 
28) Presentera resultatet av valet
29) Avtackningar och bön
30) Utvärdering
31) Avslutning

Förslag på dagordning

QR-KOD FÖR UTVÄRDERING
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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 röst-räknarna 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 13.00-14.00 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 admi-
nistrerar förhandlingarna under dagen. Valberedningens arbete leds av Sara Vittgård som 
jobbar som musikkonsulent på SAU. 

Ärende 8 
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 mejl. Man kan även begära ordet om man personligen fått en 
hälsning att förmedla

Ärende 10
Motion från styrelsen:

Förslag till ombudsmötet
Tidsbegränsade perioder i styrelse och råd. 

SAU är en organisation med en relativt cyklisk verksamhet och verksamhetsåren skiljer 
sig inte mycket från år till år. Med anledning av detta har SAU-styrelsen känt ett behov av 
att behöva  se till att SAU inte hamnar för djupt i sina väl invanda hjulspår. En översyn 
av vår organisation har gjorts, och ur denna översyn har vissa beslut fattats, då främst att 
SAU-styrelsen ska arbeta med ett tydligare fokus på våra råd än vad vi tidigare har gjort. 
Vi nu ett förslag på ett nytt beslut till årsmötet att fatta.

Ideellt engagemang är något vi uppmuntrar till, och det är en fantastisk möjlighet att 
få engagera sig. Dels kan man engagera sig i våra lokala församlingar, men SAU erbju-
der också möjlighet till att engagera sig i våra metodråd och i vår styrelse. Med tanke 
på SAU:s cykliska verksamhet tror vi att det krävs att nya människor kommer in i vår 
verksamhet med nya ögon. Vidare är SAU också en barn- och ungdomsorganisation som 
till stor del behöver vara representerat av just ungdomar. Samtidigt värdesätter vi givetvis 
erfarenhet och tror att det är något som är absolut nödvändigt för att vår organisation 
ska fungera på bästa sätt. Helt enkelt; vi tror att en blandning av nya idéer och erfarenhet 
är det bästa. Efter organisationsöversynen har vi kommit fram till att vi tror på att man 
ska kunna sitta i metodråd och styrelse under en tidsbegränsad period. Förslaget är att en 
ledamot får inneha samma plats i SAU-styrelsen eller metodråden i max 9 sammanhäng-
ande år. 

Styrelsen föreslår ombudsmötet att besluta:
Ombudsmötet beslutar att en ledamot får inneha samma plats i SAU-styrelsen eller 
metodråden i max 9 sammanhängande år. 
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Namn ålder ort: 
Samuel Fors, 25 år, Göteborg
Sysselsättning: 
Pluggar till matematik-, fysik- och tekniklärare för hög-
stadiet. 
Det bästa med SAU:s barn- och ungdomsarbete:
Det är den familjära känslan som finns och den stora 
mångfalden av aktiviteter och evenemang.
Det hoppas jag kunna tillföra SAU: 
Jag hoppas kunna dela med mig av mina egna erfaren-
heter av att både vara deltagare och även ledare i SAU:s 
arbete.
Mitt bästa minne från SAU: Det är att att jag under flera år fått åka på tonårsläger som 
ledare för tonårsgruppen från Åsarp och se vad det har fått betyda för dem.

Ärende 12
Följande står i tur att avgå: 
Johan Hultberg, Catarina Ahlander, Marcus Bernström,  
Sara Manfredsson, Emma Rundblad Jersenius.

Valt att avgå innan mandatperiodens slut:
David Fouladi, Miriam Kinderbäck

Ärende 11
Valberedningens förslag är nuvarande ordföranden  
Sofia Svensson

Namn, ort och ålder: 
Sofia Svensson, Gnosjö, 25 år.
Sysselsättning: 
Läser till lärare med inriktning F-3 på högskolan i 
Jönköping, men spenderar mer tid som tonårsledare 
i Gnosjö Missionskyrka, som hobbyvokalist i Gnosjö 
Gospel och på läktaren när någon innebandy spelas. Det 
är heller inte helt ovanligt att se mig med en kaffekopp i 
ena handen och en semla i andra.
Det bästa med SAU:s barn och ungdomsarbete: 
Alla tillfällen vi skapar där barn och ungdomar får möjligheten att bli sedda och får veta 
att Jesus älskar dem. Jag tycker det är fantastiskt med alla lokala engagerade ledare som 
gör detta möjligt genom att ge av sin tid. 
Det hoppas jag kunna tillföra i SAU-styrelsen som ordförande:  
Min tydlighet och sinne för organisation och effektivisering hoppas jag kan fortsätta be-
hövas både i det cykliska delarna av organisationen och i det långsiktiga visonära arbetet. 
Nu börjar jag bli varm i kläderna och ser fram emot (om jag får förtroendet) ett nytt 
spännande och utmanande år tillsammans med er alla! 
Mitt bästa SAU-minne: 
Som hyfsat vuxen har jag insett att alla de barnkörläger som jag fick möjlighet att åka på 
verkligen berikade min barndom och sångerna nynnar jag fortfarande på. (Sen mötte jag 
min man på ett tonårsläger för några år sen men utan barnkörlägerna hade jag nog aldrig 
hängt kvar ända tills jag hade åldern inne för tonårsläger, så tack älskade barnkör!)
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Namn ålder ort: 
Carl Lundgren, 21 år, Donsö
Sysselsättning: 
Pluggar 75% teologi på distans och arbetar som 
vårdbiträde.
Det bästa med SAU:s barn- och ungdomsarbete: 
Det är bredden i arbetet och att man som barn kan 
vara delaktig i kyrkans aktiviteter oavsett om man har 
musik eller scout som intresse, oavsett om man är van 
eller ovan att vara i kyrkan, oavsett om man vill åka på 
Gullbrannafestivalen eller Bödalägret. SAU har lyckats 
att skapa en miljö i sitt arbete där ungdomar känner sig 
trygga och där man samtidigt på ett tydligt sätt pekar på Gud. 
Det hoppas jag kunna tillföra SAU: 
Jag hoppas att jag kan tillföra en längtan och en målmedvetenhet att hitta nya uttrycks-
sätt och nya vägar att skapa ,eller vidareutveckla, forum där barn och ungdomar ges 
utrymme att växa i sin tro. Jag längtar efter att se en kyrka som tar tillvara på den kompe-
tens som ungdomarna och barnen i vårt samfund besitter, och att se liv förändras i mötet 
med Gud.
Mitt bästa minne från SAU: Det var när jag, 7 år gammal, gick fram tillsammans med 
min mamma och tände ett ljus på en andakt på ett scoutläger och sa ja till Jesus.

Namn ålder ort: 
Hannah Gunnarsson 24 år Bodafors
Sysselsättning: 
Jobbar som vikarie och är aktiv som ledare i Barn- och 
ungdomsverksamheten i Emåkyrkan Bodafors
Det bästa med SAUs, barn och ungdomsarbete: 
Det är att det finns något för alla åldrar och man har bra 
förutsättningar att växa i sin tro.
Det hoppas jag kunna tillföra SAU: 
Jag är uppväxt inom SAUs barn och ungdomsarbete och 
har varit ledare i olika grupper sedan jag var 17 år, jag 
hoppas att kunna dela med mig av den erfarenheten jag 
samlat på mig.
Mitt bästa minne från SAU: 
Oj... Det finns så många otroligt fina minnen att dela men ett utav de bästa minnen jag 
har är från ett tonårsläger på Gullbranna år 2012, det var mitt första år som ledare och 
det var en vecka som förvandlade mitt liv. Det var under en period då jag kände att jag 
kommit bort från Gud och jag fick åter igen lämna mitt liv helt i hans hand, de tonår-
ingar som var med oss på det lägret kom mig mycket nära och är några av mina absolut 
bästa vänner idag. Jag är så otroligt tacksam för vad Gud har gjort i mitt liv och jag ser 
fram emot att få gå den vägen som han har planerat för mig.
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Ärende 16 
Under hösten har alla råd skrivit handlingsplaner som ska gälla 2016-2017. Dessa presen-
teras här av representanter från varje råd. 

Ärende 17
En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2015 finns att läsa i årsboken. Arbetet 
som utgår från SAU expeditionen redovisas av SAU:s arbetskår. 

Ärende 18
På sid. 10-12 i konferenshandledningen finns årsredovisningen för SAU. Föredragande på 
ombudsmötet är Mikael Celinder

Ärende 19-21
SAU-styrelsen är ytterst ansvarig för SAU:s verksamhet och ekonomi. Arbetet granskas av 
revisorer. Ombudsmötet har att bevilja SAU-styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års arbete. 

Ärende 22
Rambudgeten för 2017 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 2016 uppräknat med inflation och kostnadsökningar. Budget för 2016 antogs 
av SAU-styrelsen i november 2015. Ombudsmötet har bara att ta emot Budget 2016 som 
en rapport och fastställa den eftersom den redan är i funktion. 

Ärende 23 
Medlemsavgiften är en viktig intäkt för SAU. SAU-styrelsen föreslår att medlemsavgiften 
blir oförändrad (50 kr) för 2016. 
Information kommer även ges av SAU-styrelsens ordförande Sofia Svensson om medlems-
avgiftens framtida utveckling.

Ärende 24 
SAU väljer årligen revisorer och valberedningen förslag är Leif Göransson (auktoriserad 
revisor) och Inger Andersson (auktoriserad revisor). Till revisorssuppleanter Klas-Göran 
Park och Lennart Henrysson . 

Ärende 25
Följande personer är föreslagna från regionernas årmöte/stämma till SAU:s valberedning.

Från region Nord:
Lovisa Henrysson (omval till ombudsmöte 2017)
Vakant (nyval till ombudsmöte 2018)

Från region Syd:
Ida Svensson (omval till ombudsmöte 2017)
Josef Davidsson (nyval till ombudsmöte 2018)

Från region Väst:
Ellen Larsson (omval till ombudsmöte 2017)
Emma Rundblad Jersenius (nyval till ombudsmöte 2018)

Från region Öst:
Ludvig Axelsson (omval till ombudsmöte 2017)
Kristoffer Kaspersson (nyval till ombudsmöte 2018)



9 

Ärende 26
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 förändring 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! Detta innebär inte en minskning av vårt stöd till Ungdomsledarar-
betet, då detta kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare. 

Ärende 27
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. 

AnteckningAr



10 

Redogörelse för 2015 års ekonomi
EKONOMISKA RAPPORTER – ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 
 
Den officiella årsredovisningen som skickas ut tillsammans med konferenshandledningen innehåller siffror i 
sammandrag. Vi har utgått ifrån dessa siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2014 års resultat och 
budget för 2015.  
Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. Resultatet för 2015 är summan av alla transaktioner från den 1/1 
2015 till den 31/12 2015.  
 

Budget Resultat Resultat 
 2015 2015 2014 

Insamlade medel 1 262 1 458 1 266 
Kyrkoavgift 556 604 572 
Bidrag 2 924 2 928  3 046 
Deltagaravgifter och försäljning 7 063 7 996 7 141 
Övriga intäkter 313 147 221 
Summa Intäkter 12 118 13 132 12246 

 

 
Intäkterna är generellt högre 2015 jämfört med budget 2015 och resultat 2014. Undantaget är övriga intäkter, där 
vi t.o.m. 30/6 haft en intäkt för konsulttjänst. Denna minskade intäkt kompenseras av minskade kostnader i 
samma utsträckning. 
SAU har återigen fått mer insamlade medel än budgeterat mycket tack vare våra fantastiska lägerinsamlingar. 
Intäkterna från kyrkoavgiften ökar också i år tack vare att fler väljer att ge sin kyrkoavgift till SAM, vilket är 
väldigt positivt. 
Bidragsdelen som består av landstingsbidrag och statsbidrag har minskat något jämfört med 2014, vilket vi anar 
är en ihållande trend. 
Deltagaravgifter och försäljning är högre än budgeterat framför allt beroende på att Gullbrannafestivalens 
sponsorintäkter och försäljning ökade, men också på grund av flera andra arrangemang. 
 

Budget Resultat Resultat 
 2015 2015 2014 

Förmedlade bidrag och insamlingar -1 021 -1 177 -1 197 
Varuinköp -1 294 -1 181 -1 300 
Externa kostnader -5 922 -6 680 -6 045 
Personalkostnader -3 823 -3 693 -3 568 
Summa kostnader -12 060 -12 731 -12 110 

 

 
På kostnadssidan är det framför allt kostnaden för varuinköp till UV-scoutläger som minskat under 2015.  
Externa kostnader för SAU är allt som rör verksamheten som inte är personalkostnader och matvaror. Det kan 
vara lokalhyra, hyra av ljud och ljus, trycksaker, medverkande sånger och talare, administration mm. De externa 
kostnaderna är högre jämfört med budgeterat. Detta beror till största del på att mötesmedverkan på GF blev 
dyrare än budgeterat vilket kompenserades upp av sponsorintäkter. 
Personalkostnaden är något lägre än budgeterat, då vår anställningsgrad minskade vid halvårsskiftet. Denna 
förändring innebär samtidigt en minskad intäkt för konsulttjänst. 
 

Budget Resultat Resultat 
 2015 2015 2014 

Verksamhetsresultat 60 402 136 
 

Finansiella intäkter 41 33 51 
Finansiella kostnader 0 0 0 
S:a finansiella post. 41 33 51 

 
Årets resultat 101 435 187 

 

 
Summerat ser vi väldigt positivt på årets resultat. Samtidigt som vi i år redovisar ett stort positivt resultat är det 
viktigt att vara medveten om att det är nödvändigt att ha ett stabilt eget kapital och att tänka långsiktigt, inte 
minst med tanke på att vi ser en tendens av bidragen stadigt sjunker. En viktig grund för SAU:s resultat är det 
stora engagemang som finns i form av ledare på läger och arrangemang och från lokala administratörer som 
sköter föreningsadministrationen. Detta givetvis med utgångspunkt i all den goda verksamhet som genomförts. 



11 

Balansräkningen 2015-12-31 
 
Balansräkningen är lika viktigt som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar 
och skulder som fanns i SAU den 31 december 2014. 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 betala 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 2015. 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.  
 

Varulager 431 185  616 
Kortfristiga fordringar 2 903 76  2 979 
Kassa / Bank 134 152  286 
Summa 
omsättningstillgångar 

3 468 413  3 881 

 

Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda 
lägeravgifter. SAU har mer pengar på banken i december 2015 än i december 2014, men här händer som sagt 
mycket under året.   
 

Summa tillgångar 8 169   8 582 
 
Eget kapital och skulder 

Eget kapital 6862   7 297 
Åres resultat  435   
Summa eget kapital 6 682 435  7 297 

 

Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet.  
 

Kortfristiga skulder 1 307  22 1 285 
Långfristiga skulder 0   0 
Summa Skulder 1 307   1 285 

 

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

Summa eget kapital 
och skulder 

8 169   8 582 

 

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 2016 (rambudget 2017) 
 
SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. RAM 17 antas av 
ombudsmötet och ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram.  
Budget 16 antogs av SAU-styrelsen i november 2015. 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 (2016) 
och nästa år (2017). RAM 17 baseras i stort på budget 16 uppräknat med inflation och kostnadsökningar samt 
vissa organisationsförändringar. 
 

 
Budget         Ram 

BUDGET 2016 2017 
Insamlade medel 1 220 1 345 
Kyrkoavgift 626 650 
Bidrag 2 903 2 845 
Deltagaravgifter och försäljning 8 249 8 435 
Övriga intäkter 25 25 
Summa Intäkter 13 023 13 300 

 

Det är viktigt att budgetera försiktigt vad gäller insamlade medel och bidrag, vilket vi har gjort för både 2016 
och 2017. I RAM-budgeten räknar vi med att i stort sett alla intäkter 2017 blir något högre än 2016 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. 
 

Förmedlade bidrag och insamlingar -1 151 -1 170 
Varuinköp -1 376 -1 400 
Externa kostnader -6 708 -6 970 
Personalkostnader -3 823 -3 790 
Summa kostnader -13 058 -13 330 

 

På kostnadssidan kommer kostnaderna öka något 2017 men inte heller här kommer det att ske några större 
förändringar från 2016 till 2017. Kostnaderna följer intäkterna. Det mesta som samlas in kommer också att 
förmedlas vidare till något internationellt ändamål.  
Varuinköpen, de externa kostnaderna och personalkostnaderna beräknas öka något.  
 

Verksamhetsresultat -35 -30 
 

Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster.  
 

Finansiella intäkter 36 31 
Finansiella kostnader 0 0 
S:a finansiella post. 36 31 

 

 
Årets resultat 1 1 

 

SAU har som mål att budgetera med ett plusresultat på ca 100 000 kr. Detta för att ha en buffert för oförutsedda 
händelser. 2016 fattades beslut om att budgetera med en mindre vinst pga. satsningar på arbete bland Unga 
Vuxna och www.ungtro.com. Prognosen för 2017 är att det blir svårt att budgetera ett plusresultat pga. ökade 
kostnader och minskade bidrag. Därför är frågan om SAU:s långsiktiga finansiering fortsatt mycket viktig. 
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