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Ombudsmöte Årskonferens 2018
Datum och tid

2018-05-05
10.00–16.00

§§ 1-29

Plats

Missionskyrkan, Gnosjö

Ombudsmötet öppnas

§1
Sofia Svensson SAU:s ordförande hälsade välkommen till Gnosjö och öppnar
ombudsmötet. Hon presenterade även upplägget för dagen i stort.

§2
Presentation av styrelsen Sofia Svensson presenterade styrelsen och arbetarkåren genom att ställa upp
och arbetarkåren
dem iordning hur länge man suttit i styrelsen eller hur länge man jobbat på
SAU.

Fastställande av
röstlängd och mötets
behöriga utlysande.

§3
Antalet ombud inom respektive metodområde har före ombudsmötets öppnande
registrerats enligt följande:
Barn
19
UV-scout
43
Ungdom
33
Musik
10
SAU-styrelsen
11
Totalt
116
Namn på deltagande ombud finns registrerat i konferensbyrån. Röstkort och
röstsedel har tilldelats alla registrerade ombud.
Kallelse har skickats ut till medlemsföreningarna i januari.
Ombudsmötet beslutar
att fastställa ovanstående meddelande som röstlängd.
att godkänna årsmötets behöriga utlysande.

Fastställande av
dagordning

§4
Förslag till dagordning har skickats till ombuden genom konferenshandledningen.
Ombudsmötet beslutar
att fastställa dagordningen.

Val av presidium

§5
Valberedningen genom Anders Magnebäck presenterade sitt förslag till
presidium för dagens förhandlingar. Ordförande – Ellen Larsson, vice
ordförande – Ida-Maria Hörnstein, protokollssekreterare – Rickard Sjölander
Ombudsmötet beslutar
att till mötesordförande välja Ellen Larsson.
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att till vice mötesordförande välja Ida-Maria Hörnstein.
att till protokollssekreterare välja Rickard Sjölander.

Val av justerare

§6
Två justerare att justera protokollet för ombudsmötets förhandlingar ska väljas.
Valberedningens förslag är: Johan Lundqvist, Hagshult och Rebecca Johansson,
Göteborg
Ombudsmötet beslutar
att välja Johan Lundqvist och Rebecca Johansson till att justera
protokollet.

Val av rösträknare

§7
Nio rösträknare att räkna röster vid sluten omröstning samt vid eventuella
voteringar ska väljas.
Valberedningens förslag är: Malin Rosman, Ölmstad; Philip Ekeräng, Svalliden;
Adam Andersson, Gnosjö; Niklas Persson, Åsarp; Johanna Svenneling,
Forserum; Rebecka Emanuelsson, Hagshult; Albert Andersson, Älgabäcksryd;
Carl-Johan Nilsson, Vetlanda och Emma Wilhelmsson, Stensjön.
Ombudsmötet beslutar
att välja Malin Rosman, Philip Ekeräng, Adam Andersson, Niklas Persson,
Johanna Svenneling, Rebecka Emanuelsson, Albert Andersson, Carl-Johan
Nilsson och Emma Wilhelmsson till rösträknare.

Föregående
ombudsmötesprotokoll

§8
Protokollet för ombudsmötet 2017 finns i konferenshandledningen.
Ombudsmötet beslutar
att med godkännande lägga föregående års protokoll till handlingarna.

Hälsningar

§9
Mikael Celinder framför en hälsning från Kjell Larsson, SAM. SAM behöver
SAU och tackar för samarbetet mellan organisationerna. Han tackar för åren
som Mikael har jobbat på SAU och hälsar även Jacob Carlzon välkommen till
hans nya tjänst.
Inge Johansson från Mullsjö Folkhögskola presenterade skolan och välkomnade
oss dit. Han presenterade även kort även de olika utbildningarna som erbjuds på
skolan.
Ombudsmötet beslutar
att ta emot hälsningarna och lägga dessa till handlingarna.

Verksamhetsberättelse

§ 10
En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2017 finns att läsa i
årsboken. 2017 fyllde SAU 125 år och detta dokumenterades genom att filma på
årets arrangemang. Denna film presenterades på ombudsmötet.
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Ombudsmötet beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017 samt SAU:s Årsbok 2017
och lägga dessa till handlingarna.

Ekonomisk redogörelse

§ 11
Mikael Celinder föredrog ärendet och presenterar siffrorna för ombudsmötet.
Inkomsterna blev 13 954 kkr, utgifter 13 696 kkr vilket ger ett resultat för
verksamhetsåret på 258 kkr innan finansiella poster och 269 efter. Mikael
presenterade även balansräkningen.
Fråga om värderingen för Gullbrannagården om värdet och om det finns
täckning för det bokförda värdet av gården. Ja det finns täckning, man för en
diskussion med revisorerna för Gullbrannagården AB om detta inför årsbokslut.
Fråga om minskade statsbidrag om det finns någon tanke på hur man skall
hantera detta i framtiden. SAU och dess styrelse håller detta under uppsikt och
jobbar med vilka förändringar som behövs.
Fråga om insamlade medel om man kan ta mer av dessa till SAU och det
handlar mest om transparens om vad man gör med insamlade medel.
Fråga vinster i Gullbrannagården stannar dessa i Gullbrannagården? Ja
Fråga om de självständiga bidragsgrundande föreningarna har ökat och ja det
har det.
Ombudsmötet beslutar
att ta emot den ekonomiska redogörelsen och lägga den till handlingarna.

Revisorernas berättelse

§ 12
Ellen Larsson föredrog ärendet.
SAU:s revisorer, Leif Göransson och Klas-Göran Park, har granskat
räkenskaper, årsredovisning och SAU-styrelsens arbete under året. De har
avlagt revisionsberättelse för 2017. Där tillstyrks att balans- och
resultaträkningen fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Ombudsmötet beslutar
att ta emot revisorernas berättelse och lägga till handlingarna.

Fastställande av balansoch resultaträkning för
2017

§ 13
Revisorerna har i revisionsberättelsen föreslagit att balans- och resultaträkning
fastställs enligt styrelsens förslag som presenteras i konferenshandlingarna.
Ombudsmötet beslutar
att fastställa SAU:s balans- och resultaträkning för år 2017 enligt
styrelsens förslag.

Beslut om ansvarsfrihet

§14
Ellen Larsson föredrog ärendet. Revisorerna har föreslagit att SAU-styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Ombudsmötet beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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SAU-styrelsens ledamöter deltar ej i beslutet.

Fastställande av Budget
2018 och antagande av
rambudget 2019

§ 15
Mikael Celinder föredrog ärendet och presenterar budget 2018 samt rambudget
2019 för ombudsmötet.
Fråga om att få in externa intäkter till SAU. På sätt och viss finns det redan i
Gullbrannafestivalen och bärarlaget där man får in pengar på månadsbasis.
Gullbrannafestivalen ligger inom SAU:s budget.
Fråga om verksamhetsbidrag i budgeten ökar dessa men vi ser en minskande
tendens i statsbidrag och det är landstingsbidrag som täcker upp den
minskningen.
Fråga kring deltagaravgifter. Dagens avgifter är låga men är det inte bättre att
stödja de som inte kan betala avgiften och låta de som kan betala lite mer. Finns
redan ett arbete för detta där man kan söka medel från SAU till halva
deltagaravgiften för behövande.
Förslag att lyfta fram bärarlaget.
Förslag till styrelsen att höja medlemsavgiften ytterligare.
Fråga kring vinster i Gullbrannagården kan SAU ta del av vinsten ifrån
Gullbrannagården. Nej inte som förhållandena ser ut idag.
Ombudsmötet beslutar
att fastställa Budget 2018 och att anta Rambudget 2019.

Val av revisor och
revisorsersättare för
verksamhetsåret 2018

§ 16
Valberedningens förslag
Leif Göransson (auktoriserad)
Klas – Göran Park
Suppleanter
Samuel Alriksson (auktoriserad)
Therese Flygare
Ombudsmötet beslutar
att välja Leif Göransson och Klas – Göran Park till ordinarie revisorer.
att välja Samuel Alriksson och Therese Flygare till revisorssuppleanter.

Fastställande av
medlemsavgift

§17
SAU-styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2018 fastställs till 100 kr per
medlem.
Förslag till styrelsen att arbeta vidare i fråga om höjd medlemsavgift. Styrelsen
diskuterar alla redan medlemsavgiften varje år och man jobbade mycket med
den under förra året inför beslutet kring finansiering av SAU.
Förslag till styrelsen att göra bärarlaget mer synligt inom organisationen.
Fråga kring medlemsavgifterna och är man bidragsgrundande förening får man
tillbaka 80 kr per medlem icke bidragsgrundande förening får tillbaka 10 kr per
medlem. Icke bidragsgrundande föreningar är 25 st och ca 95 st som är
bidragsgrundande.
Ombudsmötet beslutar
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att fastställa medlemsavgiften till 100 kr.
att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare i fråga om höjd medlemsavgift.

Presentation av
ordförandekandidat
Presentation av
styrelsekandidater

Val av ordförande för
SAU intill
årskonferensen 2019

§ 18
Valberedningens förslag till ordförande är Hanna Johansson från Göteborg.
§ 19
Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter är André Dahlqvist,
Jönköping, Lovisa Henrysson, Linköping och Caroline Romhagen, Malmbäck
samt Jakob Winberg, Ölmstad.
§ 20
Valet genomförs med acklamation.
Valberedningens förslag är Hanna Johansson, Göteborg som ordförande för
SAU intill årskonferens 2019.
Ombudsmötet beslutar
att välja Hanna Johansson till ordförande för SAU intill årskonferensen
2019.

§ 21
Val av styrelseledamöter Valberedningen presenterade sitt förslag för 3 år och fyllnadsval för 1 år.
intill årskonferensen
Valberedningens förslag består av André Dahlqvist, Lovisa Henrysson och
2021
Caroline Romhagen för perioden 2018-2021 samt Jakob Winberg som
fyllnadsval till 2019.
Valet genomförs på slutna valsedlar och resultatet presenteras i punkt 26.

Regionårsmöten

§ 22
Hanna Johansson rapporterar om regionsårsmöten hölls i Forsrum där Josefin
Arenius höll föredrag innan respektive regionsårsmöte. Hanna förklarade
upplägget kring regioner och dess betydelse för SAU.
Ombudsmötet beslutar
att ta emot rapporten och lägga den till handlingarna.

Val till SAU:s
valberedning

§ 23
Från regionernas årsmöte/årsstämma är följande namn förslag till valberedning
inför årskonferensen 2019 samt 2020:
Från region Nord: Kvarstående på 1 år Elsa Lindqvist, Ölmstad och nyval på 2
år Annie Målevik, Värnamo
Från region Syd: Kvarstående på 1 år Daniel Svenningsson och nyval på 2 år
Josef Davidsson.
Från region Väst: Kvarstående på 1 år vakant och nyval på 2 år vakant
Från region Öst: Kvarstående på 1 år Anders Magnebäck och nyval på 2 år
vakant
Ombudsmötet beslutar
att välja Elsa Lindqvist, Daniel Svenningsson och Anders Magnebäck till
valberedning för SAU intill årskonferensen 2019.
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att välja Annie Johansson, Josef Davidsson till valberedning för SAU intill
årskonferensen 2020

Bärarlaget

§ 24
Ellen Marinder presenterade Bärarlaget. I detta arbete har man jobbat med både
stöd i ekonomi och bön för SAU:s verksamhet. Ellen påpekar även att det inte
är bara styrelsens ansvar i att sprida informationen utan även var och ens ansvar.
Ellen utmanar alla att bli bärare. Man kan hämta information på hemsidan eller
prata med någon i styrelsen eller de anställda.
Ombudsmötet beslutar
att ge styrelsen i uppdrag att göra Bärarlaget mer synligt inom
organisationen.
§ 25

Övriga ärenden

a) Oskar, Bankeryd önskar mer vegetariskt i SAU:s arrangemang. På
läger och liknande är det mycket upp till intendenturen hur man gör
med inköp. I SAU:s Freds-, miljö- och rättvisepolicy finns förslag
på hur vi som organisation ska arbeta med dessa frågor.
Förslag att ombudsmötet ska vara helvegetariskt, motförslag på
vartannat år, motförslag att det ska vara närodlat än
vegetariskt/ovegetariskt, förslag att remittera frågan till styrelsen.
Grundförslag ställs mot remittera till styrelsen, remittera till
styrelsen vann.
Ombudsmötet beslutar
att remittera frågan till styrelsen.

Presentation av
valresultat

b)
§ 26
Röstningen utföll enligt följande
På 3 år
André Dahlqvist
112
Lovisa Henrysson
110
Caroline Romhagen
113
Jakob Winberg
1
På 1 år
Jakob Winberg
André Dahlqvist

113
1

Ombudsmötet beslutar
att välja André Dahlqvist, Lovisa Henrysson och Caroline Romhagen på
tre år till styrelseledamöter intill årskonferensen 2021
att välja Jakob Winberg på ett års fyllnadsval till styrelseledamot intill
årskonferensen 2019

Avtackningar/ Bön

§ 27
Sofia Svensson avtackade presidiet för dess arbete under dagen.
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Hanna Johansson avtackade avgående styrelseledamöter och Mikael Celinder
avtackade avgående ordförande Sofia
Hanna avtackade Mikael för hans tid som generalsekreterare.
Hanna tackade för visat engagemang från ombuden och Jacob Carlsson
avslutade dagen med en bön för SAU och året som kommer.

Utvärdering

§ 28
Hanna påminde om utvärderingen som finns utlagd på borden.

Avslutning

§ 29
Ombudsmötet avslutas
Sekreterare

Ordförande

……………………………
Rickard Sjölander

…………………………….
Ellen Larsson

Justeras

Justeras

…………………………

…………………………..

Johan Lundqvist

Rebecca Johansson

RS

EL

JL

RJ

Verification
Transaction ID

HkrJIS-k7-HJ8JLSWJm

Document

Protokoll Ombudsmöte 2018 klart.pdf

Pages

7

Sent by

Svenska Alliansmissionen

Signing parties
Ellen Larsson

ellen.larsson@hotmail.com

Method: BankID SE

Action: Sign

Rickard Sjölander

rickard.sjolander@wsp.com

Method: BankID SE

Action: Sign

Rebecca Johansson

rebecca@prevox.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Johan Lundquist

bodajohan@gmail.com

Method: BankID SE

Action: Sign

Activity log
E-mail invitation sent to ellen.larsson@hotmail.com
2018-05-22 09:27:17 CEST,
E-mail invitation sent to rickard.sjolander@wsp.com
2018-05-22 09:27:17 CEST,
E-mail invitation sent to bodajohan@gmail.com
2018-05-22 09:27:18 CEST,
E-mail invitation sent to rebecca@prevox.se
2018-05-22 09:27:17 CEST,
Clicked invitation link Rebecca Johansson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B202
Safari/604.1,2018-05-22 09:34:57 CEST,IP address: 194.103.112.11
Document viewed by Rebecca Johansson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B202
Safari/604.1,2018-05-22 09:34:57 CEST,IP address: 194.103.112.11
Clicked invitation link Rickard Sjölander
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2018-05-22 11:27:46 CEST,IP address: 194.71.254.230
Document viewed by Rickard Sjölander
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2018-05-22 11:27:46 CEST,IP address: 194.71.254.230
Document signed by RICKARD SJÖLANDER
Birth date: 1982/07/18,2018-05-22 11:28:14 CEST,
Clicked invitation link Johan Lundquist
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
Safari/604.1,2018-05-24 09:07:24 CEST,IP address: 95.199.153.85

Document viewed by Johan Lundquist
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
Safari/604.1,2018-05-24 09:07:26 CEST,IP address: 95.199.153.85
Document signed by JOHAN LUNDQVIST
Birth date: 1985/09/05,2018-05-24 09:09:29 CEST,
Document signed by REBECCA JOHANSSON
Birth date: 1993/05/24,2018-05-24 16:11:31 CEST,
Clicked invitation link Ellen Larsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
Safari/604.1,2018-05-24 19:18:07 CEST,IP address: 94.191.159.93
Document viewed by Ellen Larsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
Safari/604.1,2018-05-24 19:18:25 CEST,IP address: 94.191.159.93
Document signed by Ellen Larsson
Birth date: 1985/04/29,2018-05-24 19:24:16 CEST,

Verified AS ensures that the agreement has been signed by the above parties.
Copies of the signed document are stored securely by Verified AS.

