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Varmt välkommen på ombudsmöte och 

årskonferens 2019! 

 
Så var det återigen dags att bjuda in er alla till årets ombudsmöte. 

Tillsammans kommer vi få se tillbaka på 2018 men framför allt få 

ta nya viktiga beslut för 2019 och framtidens SAU. Ombudsmötet 

är SAU:s högsta beslutande organ och de beslut som tas berör det 

centrala arbetet i SAU men minst lika mycket er lokala förening, 

så ta chansen att påverka!   

 

På ombudsmötet får ni chansen att lyfta en fråga eller ett förslag 

som ni i lokalföreningen funderat över och önskar att SAU arbetar 

med. Därför vill vi uppmuntra er att skicka in motioner, gärna så 

snart som möjligt så att vi i styrelsen hinner behandla frågorna 

innan ombudsmötet. Skicka er motion till info@sau.nu senast den 

14 mars. Se gärna vår hemsida för mer information 

www.sau.nu/motionera  

 

I år är ombudsmötet förlagt till Gullbrannagården under Kristi 

Himmelfärdshelgen som en del av vår gemensamma årskonferens 

med SAM. Temat för konferensen är Våga komma närmare. 

Konferensens huvudtalare är Rickard Sundström och Josefin 

Arenius. Under helgen får vi komma närmare varandra som två 

organisationer men en och samma rörelse. Helgen ger också 

utrymme att komma närmare varandra församlingar/föreningar 

emellan. Givetvis blir också helgen en möjlighet för oss individer 

och som grupp att komma närmare i tro, tron på Jesus.  

 

Under ombudsmötet och årskonferensen finns SAU-styrelsen och 

de anställda på plats. Prata gärna med oss och dela dina tankar och 

förslag både i de formella mötena men också kring fikabordet eller 

i glasskön. 

 

Guds rika välsignelse, hoppas vi ses på Gullbranna!  

 

Hanna Johansson, ordförande SAU 

ANMÄL OMBUD 

Hur: Anmäl på www.sau.nu/anmalan   

När: senast den 21 april 

Pris: 250 kr/ombud. I priset ingår 

lunch och fika. Kostnaden debiteras 

föreningen/församlingen. 

Obs! Föreningens/församlingens 

ordförande behöver skriva ut 

anmälan, signera den och skicka med 

till ombudsmötet. Detta för att 

anmälan ska vara giltig som fullmakt. 

Utan denna fullmakt är anmälan inte 

giltig. För eventuella nya ersättare 

krävs ny fullmakt (gäller ej ifyllda 

suppleanter). 

 

 

 

VÅGA KOMMA NÄRMARE 

Vad: SAU:s och SAM:s gemensamma 

årskonferens 

När: 30 maj till 2 juni 2019 

Var: Gullbrannagården 

Innehåll: För mer information se 

www.alliansmissionen.se/om-

oss/arskonferens 

 

OMBUDSMÖTET 

När: 30 maj klockan 11-18 

Var: Gullbrannagården 

Mat: Lunch och fika ingår 

Handlingar: Skickas ut till ombuden 

och finns tillgängliga på hemsidan 

senast den 26 april. 
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