
 

 

 

 

 

 

FÖRBEREDELSER 

Din största uppgift som ombud innan mötet är att gå igenom handlingarna som förberetts till mötet av SAU-

styrelsen. Här följer en handlingsläsningsplan som vi hoppas kan vara dig till hjälp. 

 

Hur ska JAG läsa handlingarna? 

Såhär tänker vi att man kan läsa handlingarna enkelt och smidigt på en vecka. 

 Dag 1: Läs dagordningen (så får du en bra översikt). Den finns i konferenshandledningen som du 

hittar på www.sau.nu/handlingar 

 Dag 2: Läs dagordningen igen (så får du en ännu bättre översikt). 

 Dag 3: Läs kommentarerna till dagordningen – Är det svårt att förstå stryk under och skriv ner 

frågor eller tankar. Har du läst dessa ordentligt förstår du vad punkterna handlar om och 

ombudsmötet kommer bli mycket roligare. 

 Dag 4: Läs de kommentarer som du inte läste igår, (vi vet att det är lätt hänt). 

 Dag 5: Ta en paus från läsandet av handlingar. 

 Dag 6: Läs den ekonomiska rapporten – Om du inte fattar något läs den ihop med någon som 

kan! Om du ändå inte fattar något har du i alla fall försökt. 

 Dag 7: På den sjunde dagen vilade Gud – Nä du tog vilodag dag 5! Läs igenom förra årets 

ombudsmötesprotokoll – Så att inget är fel eller har missats i årets dagordning. 

 

Hur ska VI som lokal grupp förbereda oss?  

Vi tänker att det även är bra att man tillsammans som grupp förbereder sig för ombudsmöte. Så här 

skulle man kunna göra det enkelt och smidigt! 

 Dag 8: Bestäm ett datum att träffas med de andra ombuden och ledarna från din lokala grupp. 

www.sau.nu/handlingar


 Dag 9: Vi vet, det är lätt hänt att man blandar ihop datum. Kolla med de andra ombuden att ni 

kommit överens om samma datum för träffen.  

 Dag 10: Bjud in någon/några från exempelvis er församlingsstyrelse som har erfarenhet av 

ombudsmöte och årsmöten till er träff. 

 Dag X: Gå igenom handlingarna tillsammans, ställ era frågor och diskutera vissa av frågorna som 

ska tas upp under ombudsmötet så att ni vet vad ni som grupp tycker.  

 Dag X: Samtala särskilt om årets två stora punkter på ombudsmötet. Verksamhetsplanen (punkt 

23 på dagordningen) och Revisorernas berättelser och ansvarsfrihet (punkt 14-15 på 

dagordningen). 

 Dag X: Och framför allt FIKA! 

 

Nu är du väl förberedd, bra jobbat!  

Varmt välkommen önskar SAU 


