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Välkommen till SAUs ombudsmöte 2019
Nu är det äntligen dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM!
Ett tillfälle där vi tillsammans får mötas över generationsgränser, som två organisationer men en och samma
rörelse. Tillsammans får vi blicka tillbaka på det gångna året men också se framåt, sätta nya mål och riktningar.
Årskonferensens tema är Våga komma närmare och helgen kommer bjuda på en mängd aktiviteter - gudstjänster,
seminarier, konsert och självklart vårt eget ombudsmöte. Under hela helgen kommer vi också ha barnkonferens
och tonårspaket med många happenings, så ta med hela familjen, kompisgänget eller ledargruppen och kom!
Hela årskonferensens program och mer information hittar du på http://sau.nu/arskonferens eller i konferensbyrån.
I din hand håller du årets konferenshandledning. Handledningen beskriver vad vårt ombudsmöte kommer att
innehålla, hur mötet kommer gå till och en närmare presentation av ekonomin och andra viktiga punkter på dagordningen. Ibland kan ett ombudsmöte kännas långtråkigt, formellt och långt ifrån oss och vårt engagemang
i våra lokala verksamheter. Se ombudsmötet som en chans för dig och din förening att både påverka er lokala
verksamhet och det centrala arbetet i SAU i ett större sammanhang. Ombudsmötet är också ett tillfälle att möta
andra SAUare och få möjlighet att dela erfarenheter och idéer.
Ta också chansen under helgen att lyfta era frågor och funderingar med oss i styrelsen och de anställda på SAU
så att vi tillsammans kan utveckla vår verksamhet.
Ännu en gång, välkommen till en spännande helg på Gullbranna!
/Hanna Johansson, ordförande SAU
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Viktigt att tänka på inför ombudsmötet
Några enkla regler för att årsmötet ska kunna fatta riktiga beslut
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 rösträknarna 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.
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Kommentarer till ärenden i ombudsmötet
Ärende 3
Ombudsregistreringen pågår mellan 10.00-11.00 i konferensbyrån som i år är placerad i ”Världens tält”, på tennisplanen. 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 administrerar förhandlingarna under dagen. Valberedningens arbete leds av Andreas Joakimson som jobbar som ungdomskonsulent på SAU.
Ärende 9
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
En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2018 finns att läsa i årsboken. Arbetet som utgår från SAU:s expeditionen redovisas av SAU:s arbetskår.
Ärende 11
På sidan 9-10 i konferenshandledningen finns en sammanställning av resultat och balansräkning för 2018. Bifogat finner du även
årsredovisningen för SAU i sin helhet. Föredragande på ombudsmötet är Ellen Larsson.
Ärende 12,13
Bifogat till konferenshandledningen finns revisorernas berättelser. Det är i år enbart den auktoriserade revisorn som granskat och
uttalat sig gällande SAU:s årsredovisning. Revisorns uttalande gällande årsredovisningen finner du på i revisionsberättelsens första
stycke. Ombudsmötet har att fastställa resultat och balansräkning för 2018.
Ärende 14,15
Bifogat till konferenshandledningen finns revisorernas berättelser samt SAU-styrelsens kommentar till övrigt vald revisors berättelse.
Båda revisorerna har granskat styrelsens förvaltning för 2018 och har i sina granskningar kommit till olika slutsatser. Revisorerna rekommenderar därmed ombudsmötet att tillstyrka respektive inte tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Under punkt 14d kommer ordet att lämnas fritt för ombud att ställa frågor till
revisorerna och styrelsen. Inför denna punkt är det viktigt att varje
lokalförening/församling förbereder vilka frågor man önska få svar på. Vi vill
uppmuntra er som lokalförening/församling att om möjligt höra av sig inför
mötet och ställa era frågor för att komma så förberedda som möjligt till mötet.
Kontaktuppgifter till berörda finner du i SAU:s årsbok eller genom kontakt med
info@sau.nu.
Vad är revisorernas uppdrag?
Eftersom det är svårt för alla medlemmar att göra en rejäl granskning av styrelsens arbete under året utser årligen ombudsmötet två
revisorer. Enligt SAU:s stadgar ska en auktoriserad och en övrigt vald revisor utses. Revisorerna har i uppdrag att på ombudsmötets
vägnar göra en djupare granskning av hur styrelsen skött sitt arbete under året. Revisorerna lämnar sedan sina rapporter/berättelser
till ombudsmötet. Ombudsmötet har dessa rapporter som underlag när det sedan ska fattas beslut gällande styrelsens ansvarsfrihet.
Vad är ansvarsfrihet?
Beslut om ansvarsfrihet är ett sätt för medlemmarna att genom ombudsmötet säga hur man anser att styrelsen (eller delar av styrelsen) förvaltat sitt uppdrag året som ligger bakom. Till frågan om ansvarsfrihet kopplas frågan om föreningen lidit ekonomisk skada
under styrelsens förvaltning det gångna året.
Vilka konsekvenser får beslut om ansvarsfrihet?
Genom att tillstyrka ansvarsfrihet bekräftar ombudsmötet att styrelsen förvaltat verksamheten tillfredställande under det gångna
räkenskapsåret.
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Genom att inte tillstyrka ansvarsfrihet har föreningen möjlighet göra skadeståndsanspråk av en eller flera styrelseledamöter för de
ekonomiska skador som skett under året. Detta är den viktigaste orsaken till att inte tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet då det krävs ett
avstyrkande av ansvarsfrihet för att kunna väcka skadestånd. Som konsekvens av avstyrkt ansvarsfrihet avgår i regel hela styrelsen
och även tjänstemän i ledande positioner. Om föreningen inte har för avsikt att göra anspråk på skadestånd men ändå inte är nöjda
med hur styrelsen förvaltat verksamheten under det gångna året kan ombudsmötet välja att inte välja om styrelsen för kommande år.
Ärende 16
Rambudgeten för 2020 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 2019 uppräknat med inflation och kostnadsökningar. Budget för 2019 antogs
av SAU-styrelsen i november 2018. Ombudsmötet har bara att ta emot budget 2019 som en rapport och fastställa den eftersom den
redan är i funktion.
Ärende 17
SAU väljer årligen revisorer och valberedningens förslag är Leif Göransson (auktoriserad revisor). Till posten som övrigt vald revisor
(lekmannarevisor) finns vid tiden för detta utskick inte något namn.
Ärende 18
Medlemsavgiften är en viktig intäkt för SAU. På ombudsmötet 2017 fattades ett beslut om finansiering för SAU:s verksamhet och
beslutet innefattade en höjning av medlemsavgiften från 50 kr till 100 kr. Beslutet trädde i kraft 2018. Styrelsens förslag att medlemsavgiften kvarstår till 100 kr för 2019.
Ärende 21
Valberedningens förslag till ordförande är Hanna Johansson.
Namn, ålder och ort?
Hanna Johansson, snart 24 år, bor i Göteborg men är uppvuxen i Bankeryd
Sysselsättning
Till sommaren färdigexaminerad arbetsterapeut på Göteborgs universitet.
Vad kan jag bidra med i ordföranderollen?
Främst min erfarenhet från styrelsen under mina tre år som ledamot och nu ett första år som ordförande. Många år av att vara ledare
i barn- och ungdomsarbete i SAU. Mitt intresse för organisation och struktur och vilja att stötta och lyssna på människor.
Bästa SAU-minne?
Jag har under de senaste åren fått många fina minnen med styrelsen, allt från lek och skratt till viktiga och värdefulla samtal. Scoutläger är ändå alltid något jag bär med mig, alltifrån andakter vid lägerelden till spännande spårningar. Scouterna har också fått vara
en viktig plats där jag fått växa som ledare och som medmänniska.
Ärende 22
Styrelsen består sedan 2016 av ordförande och elva ledamöter. Årskonferensen väljer styrelseledamöter för en tid av tre år.
Följande står i tur med att avgå:
Jakob Winberg och Carl Lundgren
Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen 2019-2022:
Axel Svahn, Emil Vide och Samuel Fors

Presentation av nya ledamöter:
Namn, ålder och ort?
Emil Vide, 26 år. Bor i Göteborg.
Sysselsättning
Studerar till lärare för årskurs 4–6.
Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Har erfarenhet från många olika delar av SAUs arbete och hoppas därmed kunna bidra med idéer och perspektiv 😊 
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Bästa SAU-minne?
Har otroligt många bra minnen men de bästa är nog tonårslägren på Gullbranna. Först som tonåring, sen som ideell ledare och anställd ungdomsledare. Tonårslägren är och har varit ett grymt sätt för mig att växa i tro och ledarskap.
Namn ålder och ort?
Axel Swahn , 23 år. Kommer ursprungligen från Vetlanda och har
alltid varit med i Allianskyrkan där men bor nu i Vaggeryd.
Sysselsättning
Arbetar som ungdomsledare i Betelkyrkan, Vaggeryd.
Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Eftersom jag har ett stort hjärta för Bödagården så hoppas jag att frågor lyfts kring campingen och arbetet som bedrivs där. Det
känns som att SAU och Bödagården har mer att hämta av varandra. Jag har även förhoppning att kunna bidra med tankar och input
från min synvinkel som anställd i församling.
Bästa SAU-minne?
Bästa minne från SAU-sammanhang är från Ungtro18 där jag fick förmånen att vara mötesledare. När man fick komma upp på scen
och se alla 1000 deltagare samlade, det var underbart. Då förstår man vilket oerhört viktigt arbete som SAU bedriver. Samtidigt har
jag många härliga minnen från UV-scout, den verksamheten som jag nog brinner mest för inom SAU.
Namn, ålder och ort?
Samuel Fors , 28 år. Från Göteborg
Sysselsättning
Läser till högstadielärare
Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Eftersom det blir min andra mandatperiod hoppas jag kunna bidra med erfarenhet och vara en som vet lite hur saker har gjorts men
samtidigt också vara öppen för att göra saker på nya sätt.
Bästa SAU-minne?
Finns många men sista Gudstjänsten på tonårslägret på Gullbranna 2018 var något alldeles extra. Vi fick tillsammans i tonårsgruppen be för gruppen, ett riktigt starkt ögonblick.

Ärende 23
Verksamhetsplanen är ett styr- och inrikningsdokument för SAU som visar vad vi vill satsa på de kommande åren. Planen är också
ett teologiskt dokument och gäller för sex år i taget. Den nya verksamhetsplanen liknar till viss del den förra men har kompletterats
med bl.a. ett antal inledande satser som sammanfattar innehållet. Utifrån verksamhetsplanen formulerar SAU:s metodområden sina
handlingsplaner som löper över två år. Verksamhetsplanen hittar du på www.sau.nu/handlingar
Ärende 24
Regionsårsmötena fortsatte även 2019 att äga rum gemensamt och på ”fössta tossdan i mass”. Årets träff i Skillingaryds missionskyrka
lockade närmare 250 personer. En otroligt fin uppslutning! Förutom regionsårsmötet fick vi lyssna till undervisning av Åke Samuelsson.
Regionårsmötena fyller en viktig funktion i SAU. Det är här valberedningar väljs som föreslår representanter i SAU:s olika råd. SAU
har en geografisk närhet mellan majoriteten av våra föreningar, samtidigt finns det en bredd som är viktig att återspegla. Därför
finns regionerna som en viktig del för att hjälpa oss att värna bredden i vår verksamhet.
Regionårsmötena är viktiga, men ofta ganska korta i tid. Därför har vi valt att lägga dem i kombination med ledarutbildningar,
något som ständigt efterfrågas i SAU.
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Ärende 25
Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöte till SAU:s valberedning.
Från region Nord:
Annie Målevik, Ölmstad (kvarstår intill årsmötet 2020)
Elsa Lindqvist, Ölmstad (intill årsmötet 2021)
Från region Syd:
Josef Davidsson, Reftele (kvarstår intill årsmötet 2020)
Johanna Wingren, Månsarp (intill årsmötet 2021)
Från region Väst:
Vakant
Vakant
Från region Öst:
Simon Sjöberg, Jönköping (kvarstår intill årsmötet 2020)
Vakant (intill årsmötet 2021)
Ärende 26
Bärarlaget är en möjlighet för alla som vill vara med och stötta SAU ekonomiskt på längre sikt. Med bärarlaget kan du ge en valfri
summa varje månad via autogiro. SAU-styrelsen presenterar.
Ärende 27
Kyrkoavgiften innebär att du ger en del av din inkomst direkt via skatten. Du kan välja att låta 1% av din inkomst går till Svenska Alliansmissionen. Av de pengar som kommer SAM till del får SAU 15%.
Ärende 28
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.
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Redogörelse för 2018 års ekonomi
Ekonomiska rapporter – årsredovisning för räkenskapsåret 2018
Den officiella årsredovisningen som medföljer konferenshandledningen innehåller siffror i sammandrag. Vi har utgått ifrån dessa
siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2017 års resultat och budget för 2018. Vi har valt att presentera alla siffror i tusental.
Resultatet för 2018 är summan av alla transaktioner från den 1/1 2018 till den 31/12 2018.

Intäkter
							Budget 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Insamlade medel						1 749		1 993		1 786
Kyrkoavgift						730		732		703
Bidrag							2 901		3 102		2 985
Deltagaravgifter och försäljning				
8 497		
8 282		
8 414
Övriga intälter						38		3		66
Summa intäkter					13 915		14 112		13 954
De totala intäkterna 2018 är högre än föregående år vilket främst beror på ombudsmötets beslut 2017 att höja medlemsavgiften samt att de
lokalföreningar som ej är bidragsgrundande ska ersätta SAU med en viss del av det bortfall av statsbidrag som detta för med sig. Detta har
genererat en extra intäkt på 286 kkr för SAU. Kyrkoavgiften är en viktig och stabil intäkt för SAU. Här syntes 2018 en tydlig ökning av antalet
unga personer som valde att ge sin kyrkoavgift till SAM (SAU erhåller 25% av SAM:s kyrkoavgift). Regionbidragen samt våra samarbeten
med Bilda gav också mer än vi vågade hoppas på i budgetarbetet. Deltagaravgifterna är lägre än både budget och utfallet 2017 och beror till
stora delar på att skidresan till Alperna inte blev av 2018. Anledningen till att övriga intäkter är mycket lägre än 2017 beror på att vi 2018 inte
genomförde någon gemensam årskonferens med SAM på Gullbrannagården.

Kostnader
							Budget 2018 Resultat 2018 Resultat 2017
Förmedlade bidrag och insamlingar*			
1 052		
1 216		
1 056
Varuinköp						1 823		1 951		1 753
Externa kostnader*					7 054		7 221		7 031
Personalkostnader					4 063		3 878		3 856
Summa kostnader					13 992		14 266		13 696
Förmedlade bidrag och insamlingar ökar rejält tack vare att ombudsmötet 2017 även beslutade att öka medlemsbidraget till de föreningar som
är statsbidragsgrundande. Ökade kostnader för varuinköp består främst i att vi konterat kostnader under varuinköp som budgeterats för som
en extern kostnad (5410). De externa kostnaderna är högre dels beroende på att GF hade stora kostnader för mötesmedverkan under 2018
vilket tyvärr inte genererade de biljettintäkter man trott på. Dessutom finns under de externa tjänsterna den projektanställning inför Oslagbart
som löpt under hela året, denna var budgeterat som en personalkostnad. Vilket därmed är en av anledningarna till SAU:s lägre personalkostnader än budgeterat. Under året har också SAU haft en hel del förändringar i personalgruppen. Därmed har vissa tjänster under kortare
tidsperioder inte varit tillsatta vilket gett en lägre personalkostnad än förväntat.
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Resultat
							Budget 2018

Resultat 2018 Resultat 2017

Verksamhetsresultat					-77		-154		258
Finansiella intäkter					23		13		11
Finansiella kostnader					0		0		0
S:a finansiella post.					23		13		11
Årets resultat						-54		-141		269
Tyvärr landar årets resultat (-141 kkr) på en lägre summa än budgeterat (-54 kkr). Den största anledningen till det sämre resultatet är att Gullbrannafestivalen inte genererade de intäkter som beräknats. En annan anledning till årets resultat är att UV-scoutlägrena i år varit bättre på
att använda sitt utrymme i budget för matinköp. Arrangemang som barnkörläger, konfirmationsläger och familjeläger har också genererat ett
överskott jämfört med budget.

Balansräkning 2018-12-31

Balansräkningen är lika viktigt som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar och skulder som fanns
i SAU den 31 december 2018. 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 betalar 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 2018. 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.

				När året började		
Ökning under året
Minskning under året När året slutade
Varulager			631						36			595
Kortfristiga fordringar		1 993			345						2 338
Kassa / Bank			1791						388			1403
Summa omsättningstillgångar 4 415						79			4 336
Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda lägeravgifter. Varulagret är vårt
scoutmaterial. SAU har mindre pengar på banken i december 2018 än i december 2017.

Summa tillgångar		9 116						79			9 037
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Eget kapital och skulder
				När året började		
Ökning under året
Minskning under året När året slutade
Eget kapital			7 752									7 611
Årets resultat									141
Summa eget kapital		7 752						141			7 611
Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet.

Kortfristiga skulder		1 364			62						1 426
Långfristiga skulder		0									0
Summa Skulder			1 364			62						1 426
Korta skulder är skulder till leverantörer och till skatteverket. De korta skulderna förändrar sig också snabbt.

Summa eget kapital & skulder 9 116									9 037
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 2019 (rambudget 2020)
SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. RAM 20 antas av ombudsmötet
och ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram. Budget 19 antogs av SAU-styrelsen i november 2018.
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 för både innevarande år (2019) och nästa år (2020). RAM 20 baseras i
stort på budget 19 uppräknat med inflation och kostnadsökningar samt vissa organisationsförändringar.
BUDGET INTÄKTER						2019			2020
Insamlade medel							1 799			1 820
Kyrkoavgift							753			750
Bidrag								2 961			2 890
Deltagaravgifter och försäljning					8 813			8 765
Övriga intäkter							79			35
Summa Intäkter						14 405			14 260
Det är viktigt att budgetera försiktigt vad gäller insamlade medel och bidrag, vilket vi har gjort för både 2019 och 2020. I RAM-budgeten tar vi
hänsyn till att det under 2020 inte kommer genomföras något storläger för UV-scout och inte heller någon gemensam årskonferens med SAM,
därmed har vi en minskning i intäkter gällande försäljning och övriga verksamhetsbidrag. Vi har budgeterat försiktigt gällande kyrkoavgiften.
Vi ser en stor osäkerhet i våra stats- och regionbidrag och räknar därmed med att de kommer vara relativt oförändrade även om vi det senaste
året sett en liten tendens till ökat bidrag per medlem. Osäkerheten om detta är en tillfällighet eller en trend är dock osäker. Deltagaravgifterna
beräknas öka i takt med att kostnaderna för bland annat mat på våra läger blir dyrare.

BUDGET KOSTNADER					2019			2020
Förmedlade bidrag och insamlingar				
1 108			
1 130
Varuinköp							2 055			1 950
Externa kostnader						7 382			7 019
Personalkostnader						3 980			4 074
Summa kostnader						14 525			14 173
Även på kostnadssidan märks det tydligt att SAU inte genomför ett storläger 2020 eller någon gemensam årskonferens. I övrigt följer kostnaderna intäkterna. Det mesta som samlas in kommer också att förmedlas vidare till något förutbestämt ändamål. Varuinköpen och de externa
kostnaderna väntas minska. Vi har 2020 inga kostnader för profilprylar och inte heller för den projektanställning som löpt under 2018-2019.
Kostnaderna för årskonferensen blir också lägre än 2019. Våra personalkostnader ökar varje år p.g.a. årliga och avtalsenliga löneförhandlingar.

BUDGET						2019			2020
Verksamhetsresultat					-120			87
Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster.

Finansiella intäkter					11			10
Finansiella kostnader					0			0
S:a finansiella post.					11			10
Årets resultat						-109			97
SAU budgeterar 2019 med ett resultat på – 97 kkr. Anledningen till det är att SAU-styrelsen vill ta av vårt egna kapital för att bekosta delar
av de extra kostnader som tillkommer i samband med UV-scouts storläger. SAU-styrelsens förslag till rambudgeten för 2020 är ett positivt
resultat på +100 kkr.
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Anteckningar
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HITTA TILL GULLBRANNAGÅRDEN
Från norr: Vid E6:ans södra infart till Halmstad
(nr 43), tag väg 117 söderut mot Markaryd.
Efter ca 8 km sväng till höger vid skylt
Gullbrannagården och följ sen skyltarna.

Från söder: Sväng av E6 vid macken i
Snapparp (vägkrog). Följ skyltar, bakom macken, mot Halmstad till väg 117. Sväng norrut och kör ca 200 meter, sväng
vänster mot Gullbrannagården och följ sen skyltarna.
GPS - N 56° 35’ 25.20” E 12° 56’ 39.52”

Gullbrannagården > >

Information

Konferensbyrån öppnar 10.00 och finns i ”Världens tält”, på tennisplan. Här anmäler du dig som ombud och får
handlingar och information.
Mer information om SAU och årskonferensen:www.sau.nu
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