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2019-05-30
Kl. 11:00-17:00
Gullbrannagården

Ombudsmötet öppnas

§1
Hanna Johansson, SAU:s ordförande, hälsar välkommen till
Gullbranna och öppnar ombudsmötet.

Presentation av
styrelsen och
arbetarkåren

§2
Hanna Johansson kallar fram SAU-styrelsen och arbetarkåren
som presenterar sig.

Fastställande av
röstlängd och mötets
behöriga utlysande

§3
Antalet ombud inom respektive metodområde har före
ombudsmötets öppnande registrerats enligt följande:
Barn:
26
UV-scout:
55
Ungdom:
34
Musik:
9
SAU-styrelsen: 10
Totalt: 134
Namn på deltagande ombud finns registrerat i konferensbyrån.
Röstkort och röstsedel har tilldelats alla registrerade ombud.
Kallelse har skickats ut till medlemsföreningarna den 26 april.
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.
Övriga frågor:
a) #rätttilltro, Roland Oscarsson
Ombudsmötet beslutar
att fastställa dagordningen med föreslaget tillägg.

Val av presidium

Digitally signed by
Verified
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12:19:14 GMT
Reason: Signed by
Verified
Location:

§5
Valberedningen genom Josef Davidsson presenterar sitt förslag
till presidium för dagens förhandlingar:
Mötesordförande: Rickard Engström
Vice mötesordförande: Anton Lundholm
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Ombudsmötet beslutar
att till mötesordförande välja Rickard Engström.
att till vice mötesordförande välja Anton Lundholm.
att till protokollssekreterare välja Ellen Marinder.
Val av justerare

§6
Två justerare att justera protokollet för årsmötet ska väljas.
Valberedningens förslag är: Mattias Lindstam, Ljungby och
Andreas Granath, Bankeryd.
Ombudsmötet beslutar
att välja Mattias Lindstam och Andreas Granath till att
justera protokollet för årsmötet.

Val av rösträknare

§7
Nio rösträknare att räkna röster vid sluten omröstning samt vid
eventuella voteringar ska väljas.
Valberedningens förslag är: Sara Tyngel, Bankeryd, Gustav
Hallgrehn, Bodafors, Elin Eek, Värnamo, Lennart Henrysson,
Tofteryd, Emma Torstensson, Älgabäcksryd, Mikael Spjuth,
Norrahammar, Alicia Jakobsson, Jönköping, Micael Lyreborg,
Åsarp, och Anne-Marie Manfredsson, Hagshult.
Ombudsmötet beslutar
att välja Sara Tyngel, Gustav Hallgrehn, Elin Eek, Lennart
Henrysson, Emma Torstensson, Mikael Spjuth, Alicia
Jakobsson, Micael Lyreborg och Anne-Marie Manfredsson
till rösträknare.

Föregående
ombudsmötesprotokoll

§8
Protokollet för ombudsmötet 2018 finns i
konferenshandledningen.
Ombudsmötet beslutar
att med godkännande lägga föregående års protokoll till
handlingarna.

Hälsningar

§9
Björn Söderblom hälsar från SAM. Han säger att det bästa med
SAM är SAU, men att vi gör det tillsammans. Tillsammans vill vi
ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.
Magnus Bylander hälsar från Gullbrannagården och välkomnar
ombuden till gården. Han säger att Gullbrannagården ser sig som
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en missionsstation mitt i sommarsverige. Han tycker att vi som
delägare av Gullbrannagården ska vara stolta över gården.
Föranmäld person att framföra en hälsning från Mullsjö
Folkhögskola finns ej på plats. Jacob Ämterlind berättar att SAU
har haft en bibellinje på Mullsjö folkhögskola tillsammans med
Krik med fokus på bibel, träning och hälsa. Det var fullt i år och
det är även fulltecknat inför nästa läsår.

Ombudsmötet beslutar
att ta emot hälsningarna och lägga dessa till handlingarna.
Verksamhetsberättelse

§ 10
Jacob Ämterlind föredrar ärendet. En film med bilder från årets
arrangemang visas på storbild. En utförlig redogörelse för SAU:s
verksamhet under 2018 finns även att läsa i årsboken.
Ombudsmötet beslutar
att ta emot verksamhetsberättelsen för 2018 samt SAU:s
årsbok för 2018 och lägga dessa till handlingarna.

Ekonomisk redogörelse § 11
Ellen Larsson föredrar ärendet och presenterar siffrorna för
ombudsmötet. Intäkterna blev 14 112 kkr och kostnaderna blev
14 266 kkr vilket ger ett resultat för verksamhetsåret på -141 kkr.
Ellen presenterade även balansräkningen. SAU:s tillgångar består
av andelar i bolag (Gullbrannagården AB), varulager, kortfristiga
fordringar och kassa (bank). Tillgångar per 2018-12-31 uppgick
summan av tillgångarna 9 037 kkr. SAU har inga banklån
(långfristiga skulder). Kortfristiga skulder och eget kapital
uppgick den 2018-12-31 till 9 037 kkr.
Ombudsmötet beslutar
att ta emot den ekonomiska redogörelsen för år 2018 och
lägga den till handlingarna.
Revisorns berättelse
gällande
årsredovisningen

§ 12
Leif Göransson, SAU:s auktoriserade revisor, föredrar ärendet.
Leif har granskat årsredovisningen och förvaltningen. Leif
förklarar att han går igenom tillgångar, skulder, eget kapital och
så vidare, samt tar in revisionsbevis. Slutsatsen av revisorns
arbete resulterar i det uttalande som finns i handlingarna.
Tillägg i revisionsberättelsen som hade fallit bort i versionen som
finns i konferenshandledningen: revisorn tillstyrker att
årskonferensen fastställer resultat- och balansräkningen.
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SAU-styrelsen beslutar
att ta emot revisorns berättelse gällande årsredovisningen och
lägga den till handlingarna.
Fastställande av
balans- och
resultaträkning för
2018

§ 13
Revisorn har föreslagit att balans- och resultaträkning fastställs
enligt styrelsens förslag som presenteras i konferenshandlingarna.
Ombudsmötet beslutar
att fastställa SAU:s balans- och resultaträkning för år 2018
enligt styrelsens förslag.

Revisorernas
berättelser gällande
styrelsens förvaltning

§ 14
Vi har flera föredraganden. I utskickade handlingar finns det två
olika uttalanden gällande styrelsens förvaltning; en från den
auktoriserade revisorn Leif Göransson och en från den övrigt
valda revisorn Klas-Göran Park.
a) Övrigt vald revisors berättelse

Klas-Göran Park, övrigt vald revisor, redogör för sin
revisionsberättelse. Han menar att 14 § i SAU:s stadgar har
överträtts i och med att ett avtal om en projektanställning fattades
av dåvarande UV-scoutkonsulent, vilket kom till UV-scoutrådets
kännedom i januari 2018. K-G P kritiserar även skrivelsen i
årshandlingen där det står att råden leds av en konsulent. Han
menar att det är ordföranden som leder rådet och tjänstemannen
utför det rådet beslutar.

b) Auktoriserad revisors berättelse
Leif Göransson, auktoriserad revisor, redogör för sin
revisionsberättelse. Han rekommenderar årskonferensen att
tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Det är också viktigt att veta
att grunden för ansvarsfrihetsfrågan är att föreningen ska ha lidit
ekonomisk skada på grund av det inträffade. När han har gått
igenom alla underlag har han inte sett att någon ekonomisk skada
har uppkommit.

c) Styrelsens kommentar
Hanna Johansson, SAU-styrelsens ordförande, redogör för
styrelsens syn. Hon vill för det första framföra att styrelsen har
gjort allt som de har kunnat för att lösa konflikten innan
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ombudsmötet. HJ säger att styrelsen inte tycker att det har skett
ett felaktigt beslut.

d) Ordet lämnas fritt till ombuden
Kjell Hultberg, Rickard Thoursie och Elisabeth Eskilsson yrkar
på att ge styrelsen ansvarsfrihet. Av diskussionen framgår att man
inte ser att det inträffade är ett stadgebrott och att det är att dra
allting för lång om man inte skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet
eftersom det inte står i proportion till det inträffade. Christer
Gärle undrar vad den auktoriserade revisorn anser om styrelsens
arbete och om han tittar på deras protokoll, och uttrycker att han
också tycker att det är för starkt att inte bevilja styrelsen
ansvarsfrihet. Leif Göransson säger att det är obligatoriskt att titta
på styrelsens protokoll när han genomför revisionen. Emelie
Nyrén säger att det är för stort att inte bevilja styrelsen
ansvarsfrihet men att det kanske kan vara läge att se över hur
beslut fattas. Jacob Ämterlind, generalsekreterare, säger att han
inte tycker att det har skett något fel i samband med att avtalet
skrevs.

Mötets ordförande informerar ombudsmötet om att ett beslut först
kommer att fattas om att ta emot revisorernas berättelser och att
ombudsmötet sedan ska rösta om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ombudsmötet beslutar
att ta emot revisorernas berättelser gällande styrelsens
förvaltning för verksamhetsåret 2018.
Beslut om ansvarsfrihet § 15
Beslut fattas med acklamation.
Ombudsmötet beslutar
att bevilja SAU-styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.
Fastställande av budget
2019 och antagande av
rambudget för 2020.

§ 16
Ellen Larsson föredrog ärendet och presenterade budget 2019
samt rambudget 2020 för ombudsmötet.
Utfall budget 2019: -109 kkr
Förslag på utfall i rambudget 2020: +97 kkr
Ombudsmötet beslutar
att fastställa budgeten för år 2019
att anta rambudgeten för år 2020.
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§ 17
Valberedningens förslag till ordinarie revisorer:
Leif Göransson (auktoriserad)
Gunnel Lindevärn, Värnamo (övrigt vald revisor)
Valberedningens förslag till suppleanter:
Samuel Ahlriksson
Therese Flygare
Ombudsmötet beslutar
att välja Leif Göransson och Gunnel Lindevärn till ordinarie
revisorer.
Att välja Samuel Ahlriksson och Therese Flygare till
revisorssuppleanter.

Fastställande av
medlemsavgift

§ 18
SAU-styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2019 fastställs till
100 kr per medlem.
Ombudsmötet beslutar
att fastställa medlemsavgiften för år 2019 till 100 kr per
medlem.

Presentation av
ordförandekandidat

§ 19
Valberedningens förslag till ordförande för SAU är Hanna
Johansson från Göteborg.

Presentation av
styrelsekandidater

§ 20
Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter är Emil Vide,
Göteborg, Axel Swahn, Vaggeryd, och Samuel Fors, Göteborg.

Val av ordförande för
SAU intill
årskonferensen 2020

§ 21
Valberedningens förslag är Hanna Johansson, Göteborg, som
ordförande för SAU-styrelsen intill årskonferensen 2020. Valet
genomförs med acklamation.
Ombudsmötet beslutar
att välja Hanna Johansson till ordförande för SAU intill
årskonferensen 2020.

Val av
styrelseledamöter intill
årskonferensen 2022

§ 22
Valberedningen presenterar sitt förslag.
Valberedningens förslag består av nyval av Emil Vide och Axel
Swahn intill årsmötet 2022 samt omval av Samuel Fors intill
årsmötet 2022.
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Valet genomförs på slutna valsedlar och resultatet presenteras
under § 29.
Fastställande av
verksamhetsplan 20202025

§ 23
Jacob Ämterlind, presenterar förslaget på verksamhetsplan för
åren 2020-2025.
Ombudsmötet beslutar
att fastställa föreslagen verksamhetsplan för åren 2020-2025.

Regionårsmöten

§ 24
Hannah Hallgrehn rapporterar om regionårsmötena som i år hölls
i Skillingaryd med 250 deltagare. Åke Samuelsson höll föredrag
om hur vi pratar tro med barn och unga, innan respektive
regionårsmöte ägde rum. Hannah förklarade upplägget kring
regioner och dess betydelse för SAU. Nästa regionårsmöte
kommer att hållas första torsdagen i mars år 2020.
Ombudsmötet beslutar
att ta emot rapporten och lägga den till handlingarna.

Val av SAU:s
valberedning

§ 25
Rickard redogör för förslagen samt vilka som är kvarstående i
valberedningen.
Region nord:
Annie Målevik (kvarstår) intill 2020
Elsa Lindqvist (nyval) intill 2021
Region syd:
Josef Davidsson (kvarstår) intill årsmötet 2020
Johanna Wingren (nyval), intill årsmötet 2021
Region väst:
Vakant intill årsmötet 2020
Vakant intill årsmötet 2021
Region öst:
Simon Sjöberg (kvarstår) intill årsmötet 2020
Vakant (intill årsmötet 2021)
Förslag på nya personer till valberedningen är således Elsa
Lindqvist och Johanna Wingren, båda intill årskonferensen år
2021.
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Bärarlaget

§ 26
Jakob Winberg presenterar Bärarlaget och informerar att man nu
kan anmäla sig genom digital signering.

Kyrkoavgiften

§ 27
Ellen Larsson presenterar vad det innebär att välja att ge sin
kyrkoavgift till sin lokala församling, SAM och SAU. Man kan
göra detta med digital signering.

Övriga ärenden

§ 28
a) Roland Oscarsson, Rätt till tro
Rickard lämnar över ordet till Roland O. Han pratar om
#rätttilltro, som handlar om hur konvertiter behandlas i den
svenska asylprocessen. Han vill fråga ombudsmötet om SAU vill
ställa sig bakom ett uttalande. SAM kommer få samma fråga på
sitt ombudsmöte.
Hanna Johansson, ordförande, säger att SAU-styrelsen inte har
sett förslaget innan och vill föreslå mötet att remittera frågan till
styrelsen innan man fattar beslut.
I övrigt framkommer en åsikt om att ombudsmötet inte kan vänta
med att remittera det till styrelsen eftersom det handlar om
människors liv. Det framkommer även från ombudsmötet att man
tycker att det framstår som större enighet om både SAU och
SAM är samstämmiga i beslutet.
Ombudsmötet röstar mellan två förslag; att ställa sig bakom det
förslag som Roland presenterade, eller att remittera frågan till
styrelsen.
Omröstningen sker med acklamation.
Ombudsmötet beslutar
att remittera frågan om att ställa sig bakom uttalandet från
#rätttilltro till SAU-styrelsen.

Presentation av
resultatet av valet

§ 29
Resultatet från valet om nya styrelseledamöter presenteras.
Röstningen utföll enligt följande:
På 3 år intill årskonferensen 2020:
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Ombudsmötet beslutar
att välja Emil Vide, Axel Swahn och Samuel Fors till
styrelseledamöter i SAU-styrelsen intill årskonferensen 2022.
Avtackningar och bön

§ 30
Hanna Johansson tackar presidiet för dess arbete under dagen.
Hanna Johansson tackar avgående styrelseledamöter Carl
Lundgren och Jakob Winberg för deras arbete som
styrelseledamöter i SAU-styrelsen.
Jacob Ämterlind avslutar dagen med en bön för SAU och året
som kommer.

Utvärdering

§ 31
Hanna påminner ombuden att skicka in en utvärdering till SAU
angående ombudsmötet, årskonferensen eller något annat.

Avslutning

§ 32
Ombudsmötet avslutas.
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