ÅRSMÖTESHANDLEDNING
SVENSKA ALLIANSMISSIONENS
UNGDOM 2020

DIGITALT ÅRSMÖTE VIA ZOOM
2020-06-07 KL. 14:30-17:30

Varmt välkommen på digitalt årsmöte 2020!
Ja, ibland blir livet inte som man tänkt sig. I januari skrev jag ihop en inledning till dessa handlingar och för
några dagar sedan läste jag igenom den och insåg att livet drastiskt har förändrats för oss alla. Så nu börjar
jag om. Vi lever i en tid då mycket är ovisst då Coronapandemin slår hårt mot hela samhället. Genom dessa
annorlunda veckor när mycket i den vanliga vardagen tagit paus har en text burit mig. Predikaren 3:1-15.
”Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen...En tid att ta i famn, en tid att avstå famntag...”
Nu är det tid för SAU:s årsmöte och utifrån de riktlinjer som myndigheterna kommit med minskar vi i år
den fysiska gemenskapen med hopp om att vi får ses allihopa fysiskt igen nästa år. Söndagen den 7 juni ska vi
tillsammans mötas digitalt och se tillbaka på året som gått men också se framåt och fatta viktiga beslut inför
framtiden. Det blir en eftermiddag då ni som ombud får vara med om ett vanligt årsmöte i ett digitalt format.
Ibland kan årsmötet kännas långtråkigt, formellt och långt ifrån oss och vårt engagemang i våra lokala verksamheter. Se årsmötet som en chans för dig och din förening att både påverka er lokala verksamhet och det
centrala arbetet i SAU i ett större sammanhang.
I din hand håller du årets möteshandledning. Handledningen beskriver vad vårt årsmöte kommer att innehålla, hur det digitala mötet kommer gå till och en närmare presentation av viktiga punkter på dagordningen. I
handledningen får du bland annat en tydligare beskrivning av den föreslagna stadgeändringen från styrelsen, en
närmre presentation av ekonomin och två inskickade motioner från olika lokalföreninger.
Under eftermiddagen kommer det vara en halvtimmes paus, tips är att ladda upp med ert eget fikabord, godis och kaffe för att få till den riktiga årsmöteskänslan!
Gå gärna igenom årets dagordning och handledning tillsammans med ombuden från din förening för att vara
väl förberedda inför dagen.
Guds rika välsignelse och väl mött i den digitala världen den 7 juni!
Hanna Johansson, ordförande SAU-styrelsen
den 26/4 2020

Dagordning årsmöte 2020
1)
Välkommen och årsmöte öppnas
2)
Presentation av styrelsen och arbetarkåren
3)
Fastställande av röstlängd och mötets behöriga utlysande
4)
Fastställande av dagordning
5)
Val av presidium
		
a) Ordförande
		
b) Vice ordförande
		
c) Protokollssekreterare
6)
Val av två justerare
7)
Val av två rösträknare
8)
Föregående ombudsmötesprotokoll 2019
9)
Hälsningar
10)
Förslag till stadgeändring
11)
Verksamhetsberättelse 2019
12)
Information om sommarkonfirmationen
13)
Ekonomisk redogörelse
14)
Revisorns berättelse
15)
Fastställande av balans- och resultaträkning för 2019
16)
Beslut om ansvarsfrihet
17)
Fastställande av budget 2020 och antagande av rambudget 2021
18)
Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret 2020
19)
Fastställande av medlemsavgift 2020 och 2021
20)
Presentation av ordförandekandidat
21)
Presentation av styrelsekandidater
22)
Val av ordförande för SAU intill årsmötet 2021
23)
Val av styrelseledamöter intill årsmötet 2023
24)
Verksamhetsplanen 2020–2025
25)
Information om regionårsmötena
26)
Val av SAUs valberedning
27)
Motioner:
		
a) Digital medlemshantering
		
b) SAU:s utskick
28)
Information om bärarlaget
29)
Information om kyrkoavgiften
30)
Övriga ärenden
		
a) SAU informerar om situationen med Covid 19 och hur den påverkar SAU.
		b)
31)
Presentera resultatet av valet
32)
Avtackningar och bön
33)
Utvärdering
34)
Avslutning
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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.

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.

Så här begär du ordet:

Skriv i chatten att du vill begära ordet och skriv vilken förening du representerar. Moderatorn för chatten
kommer att säga till mötesordförande som då ger ordet till dig. Sätt inte på ljudet förrän ordförande har gett
dig ordet. Vi vill att ni har på kameran när ni har ordet för att vi ska säkerställa vilka det är som yttrar sig.

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.
När det är dags att rösta sätter ni på kameran och ljudet. I år är det extra viktigt att varje röstning efterföljs
av frågan ”någon där emot”? Då finns möjlighet att invända mot beslutet eftersom det inte är lika lätt via kamerorna att uppfatta hur många som säger ja.

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. I vanliga fall är det första steget att
avgöra frågan med handuppräckning. Då vi nu genomför ett digitalt årsmöte kommer en begäran av votering
innebära att vi går direkt till en sluten omröstning för enklast och säkrast hantering.
Mer information om praktiska detaljer kring årsmötet ges i informationsmejl till ombuden.

Ta chansen att yttra dig, komma med förslag och fatta beslut!
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Kommentarer till ärenden i ombudsmötet
Ärende 3

Årsmötesregistreringen pågår mellan 13:30-14:10. Registreringen ligger till grund för den röstlängd som sedan
ska gälla under årsmötet.

Ärende 5, 6, 7

Valberedningen lämnar förslag på årsmötet 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 årsmötet 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

Styrelsen har lagt fram ett förslag till stadgeändring. Det gäller främst paragrafer gällande medlemskap men
också ett språkligt förslag kring benämningen ”årskonferens”.
Vi börjar med paragraferna om medlemskap.
Bakgrunden är att nuvarande stadgar som hanterar medlemskap upplevs som otydliga samt att styrelsen vill
införa ett aktivt medlemsblivande. Vi återkommer längre ner vad vi menar med det. Paragraferna som
påverkas är 3, 4 och 11.
Först vill vi visa hur nuvarande stadgar är formulerade för att sedan visa styrelsens förslag till ändringar i stadgarna.

Nuvarande stadgar:

§3
Medlemskap i SAU erhålles genom lokala barngrupper, scoutkårer, tonårs-/ungdomsgrupper och körer/musikgrupper
eller liknande, eller som enskilt medlemskap.
§4
SAM-församlingarnas barn- och ungdomsgrupper tillhör SAU om begäran att stå utanför detsamma ej ingivits. Övriga barn- och ungdomsgrupper samt enskilda medlemmar beviljas medlemskap av SAU:s styrelse.
§ 11
Medlemsgrupper enligt § 3 äger rätt att sända ombud till SAU:s årskonferens samt till regionsårsmötet. Varje medlemsgrupp äger rätt att sända 2 ombud plus ersättare till årskonferensen och 1 ombud plus ersättare till regionsårsmötet.

Styrelsens förslag

§3
SAU utgörs av lokalföreningar och av barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i en SAM-församlings regi eller
annan regi och som aktivt ansluter sig till SAU. Med lokalförening menas en förening med egen förvaltning, d.v.s.
styrelse, årsmöte och stadgar.
Möjlighet till enskilt medlemskap finns.
§4
Förening eller verksamhet som enligt § 3 vill ansluta sig till SAU ansöker skriftligen till SAU:s styrelse. Styrelsen prövar
om verksamheten som bedrivs är förenlig med SAU:s stadgar och beslutar därefter i frågan. Även enskild person som
vill ansöka om medlemskap i SAU gör detta skriftligt till styrelsen som sedan beslutar i frågan.
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Som medlem i SAU räknas den som är medlem i en SAU-ansluten lokalförening eller verksamhet samt enskild person som har beviljats medlemskap.
Medlemsföreningar och verksamheter ska årligen redovisa medlemsstatistik till SAU.
SAU tar ut medlemsavgift som fastställes årligen på årsmötet.
§ 11
Lokalförening samt barn-och ungdomsverksamhet som tillhör SAU har rätt att sända 8 ombud plus ersättare till
årsmötet samt 4 ombud plus ersättare till regionårsmötet.
Tanken med det nya förslaget är att § 3 ska visa vilka föreningar och verksamheter som kan ansluta sig till SAU
samt att det finns möjlighet till enskilt medlemskap. § 4 vill beskriva hur man ska gå till väga för att bli ansluten
och vilka som räknas som medlemmar i SAU.

Kommentarer till styrelsens förslag

Kommentar § 3
Vi har strävat efter att så kortfattat som möjligt, men ändå tydligt, försöka beskriva vilka föreningar och verksamheter som kan ansluta sig till SAU. Eftersom SAU består av både självständiga föreningar och av barn- och
ungdomsverksamhet som inte drivs som självständiga föreningar så har det varit svårt att hitta ett samlande
begrepp som rymmer båda varianterna. Ordet ”lokalförening” använder vi för dem som är självständig förening. Ordet ”barn- och ungdomsverksamhet” använder vi för dem som inte bedriver sin verksamhet genom en
självständig förening.
En skillnad mot nuvarande stadgar är att det i § 3 inte längre specificeras ”barngrupper, scoutkårer, tonårs-/
ungdomsgrupper och körer/musikgrupper eller liknande”. Vi har helt enkelt valt att kalla det lokalförening respektive barn- och ungdomsverksamhet. Anledningen till det är att förtydliga att det inte är t.ex. den enskilda
barngruppen eller scoutkåren som blir en SAU-ansluten förening eller verksamhet utan att det är den samlade
barn- och ungdomsverksamheten i en församling som blir ansluten till SAU. Alltså; om det i en lokalförening
finns en UV-scoutkår och en barnkör så kan inte UV-scoutkåren för sig ansluta sig till SAU och barnkören
för sig ansluta sig till SAU. Det är istället den sammantagna barn- och ungdomsverksamheten i församlingen
som ansöker om att tillhöra SAU. I vissa fall utgörs lokalföreningen/verksamheten enbart av till exempel en
UV-scoutkår, men det finns också de föreningar/verksamheter som bedriver verksamhet inom olika metodområden. Oavsett om en SAU-ansluten förening eller verksamhet bedriver verksamhet inom ett eller flera
metodområden är det alltid den samlade verksamheten som kan bli ansluten till SAU. Detta innebär ingen
skillnad i praktiken utan är det sätt som vi agerar på även nu. Vi anser att den nya formuleringen av 3 § förtydligar detta.
Kommentar § 4
I nuvarande stadgar står det att alla SAM-församlingarnas barn-och ungdomsgrupper tillhör SAU, förutom om
de uttryckligen har sagt att de inte vill det. Styrelsen anser det viktigt med ett aktivt beslut om anslutning för
lokalföreningar och verksamheter för att göra det tydligt vilka som är medlemmar i SAU.
Det är viktigt med aktiva ställningstaganden från en individ för att kunna bli medlem i en lokalförening. På
samma sätt är det viktigt att anslutningen till SAU är en aktiv handling gjord av föreningen eller verksamheten.
Det är också något som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf), vilka är de som utger
statsbidrag till SAU och andra ungdomsorganisationer, har uppmärksammat SAU på.
Styrelsen har valt att föreslå att det är styrelsen som har rätt att anta/avslå ansökningar. Alternativet är att
årsmötet antar nya medlemmar efter styrelsens yttrande, men det har bedömts vara onödigt tungrott och ta
för lång tid från det att ansökan inkommit, till att en förening eller verksamhet faktiskt kan anses vara ansluten
till SAU. Årsmötet har möjlighet att opponera sig mot styrelsens beslut i samband med att nya föreningar/
verksamheter hälsas välkomna på årsmötet.
Vad styrelsen ska granska vid ansökan om medlemskap av nya föreningar/verksamheter samt hur eventuella
utträden/uteslutande ska hanteras förtydligas i en administrativ rutin, som kommer att se ut ungefär så här:
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Ansökan ska innehålla:
Föreningens stadgar. I de fall egna stadgar saknas ska församlingens stadgar anges.
Verksamhetsbeskrivning.
Syfte och mål med verksamheten.
Det som styrelsen ska granska vid ansökan om medlemskap:
Att föreningens/verksamhetens stadgar är förenliga med SAU:s stadgar.
Verksamheten som bedrivs är förenlig med SAU:s stadgar och ändamål.
SAU har rätt att kräva justering/ändring av stadgar innan ansökan godkänns.
Utträde/uteslutning
Lokalförening/barn- och ungdomsverksamhet eller enskild medlem har rätt att efter eget beslut begära utträde. Om lokalförening eller barn- och ungdomsverksamhet bedriver verksamhet som inte stämmer överens
med SAU:s ändamål eller i annat hänseende anses skada SAU, kan styrelsen föreslå årsmötet att lokalförening
eller barn- och ungdomsverksamhet utesluts ur SAU. Om uteslutning av enskild medlem beslutar styrelsen.
Medlemsavgift
SAU har sedan en längre tid tillbaka tagit ut en medlemsavgift som har fastställts på årsmötet. Det förtydligas
nu i stadgarna. För att kunna fakturera medlemsavgift, söka stats- och regionbidrag samt för att ha en aktuell
central medlemsstatistik så är SAU beroende av att varje medlemsförening/verksamhet årligen skickar in sina
uppgifter. Det förtydligas också i styrelsens förslag, vilket gör det tydligt vad som förväntas av en medlemsförening/verksamhet.
Kommentar § 11
Eftersom det föreslås ändringar av § 3 och 4 innebär det även att § 11 behöver justeras. I nuvarande stadgar står det att varje medlemsgrupp, dvs varje ungdomsgrupp, barnkör osv, har rätt att skicka två ombud till
årsmötet och ett ombud till regionårsmötet. Alltså: om en förening eller verksamhet har grupper inom alla
metodområden kan de maximalt skicka åtta ombud till årskonferensen samt maximalt fyra till regionårsmötet.
Styrelsen föreslår nu alltså att ta bort de metodspecifika områdena vid anmälan. Då ges möjlighet att skicka
fler ombud för de lokalföreningar/verksamheter som inte har verksamhet inom alla fyra områdena. Styrelsen
anser att varje förening/verksamhet är lika viktig för SAU, oavsett storlek på verksamheten och oberoende av
i hur många metodområden föreningen/verksamheten är aktiv inom.
På ombudsmötet förekommer det mycket sällan metodspecifika frågor som ska hanteras.
SAU kommer fortsatt bestå av fyra metodområden och trots att metodområdena inte uttryckligen nämns i
det nya förslaget anser styrelsen att det fortsatt är viktigt att ombuden som skickas till årskonferensen representerar hela den lokala verksamheten.
Styrelsen vill föreslå årskonferensen att byta ordet ”årskonferens” i stadgarna till ”årsmöte”.
Kommentar till förslag om ändring av ordet ”årskonferens”
Historiskt sett har SAU:s årsmöte varit arrangerat i samband med någon slags konferens. Det gäller de år som
SAU arrangerar årskonferens ihop med SAM, men det har också gällt de år SAU har arrangerat det själva.
Det har varit allt ifrån en hel helg till en dagslång konferens. På senare år har SAU:s årsmöte de år då vi inte
arrangerar ihop med SAM varit ”bara” ett årsmöte. Det har alltså inte arrangerats ihop med någon konsert,
seminarium eller liknande eftersom det inte har upplevts finnas någon stor efterfrågan för detta. Ordet ”årskonferens” i stadgarna kan därför vara något missvisande. Vi anser att det är bättre att kalla det ”årsmöte”
för att det ger en bättre bild av vad det är. Det finns givetvis möjligheter att ordna andra arrangemang runt
årsmötet även om det inte heter ”årskonferens” i stadgarna.
Det har florerat många olika begrepp, såsom ombudsmöte, årsmöte och årskonferens, och det skulle underlätta om vi alla enades om ett samlat begrepp. Styrelsens förslag är därmed ordet ”årsmöte”.
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Ärende 11

En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2019 finns att läsa i årsboken. Arbetet som utgår från
SAU:s expeditionen redovisas av SAU:s arbetskår.

Ärende 12

Hösten 2019 beslutade SAU-styrelsen att forma om och arbeta fram ett nytt koncept för det som vi har
kallat ”Sommarkonfirmation”. Stina Persson, ungdoms- och utbildningskonsulent kommer att ge en kort
bakgrund samt informera om arbetet som pågår, som ska mynna ut i lanseringen av ett nytt koncept till
sommaren 2021.

Ärende 13

På sida 13 i årsmöteshandledningen finns en sammanställning av resultat och balansräkning för 2019. Bifogat
finner du även årsredovisningen för SAU i sin helhet. Föredragande på årsmötet är Laura Lundström,
kontorschef på SAU.

Ärende 14, 15, 16

SAU-styrelsen är ytterst ansvarig för SAU:s verksamhet och ekonomi. Arbetet granskas av revisorer. Årsmötet har att bevilja SAU-styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års arbete.

Ärende 17

Rambudgeten för 2021 hittar du på sidan 15 och antas av årsmötet. Den ligger till grund för den budget som
styrelsen under året arbetar fram. Budget för 2020 antogs av SAU-styrelsen i november 2019. Årsmötet har
bara att ta emot budget 2020 som en rapport och fastställa den eftersom den redan är i funktion.

Ärende 18

SAU väljer årligen revisorer och valberedningens förslag är Leif Göransson (auktoriserad revisor) och Gunnel
Lindevärn (övrigt vald revisor).

Ärende 19

Medlemsavgiften är en viktig intäkt för SAU. På årsmötet 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 är att medlemsavgiften kvarstår till 100 kr för 2020 och 2021.
För att underlätta budgetarbetet ger styrelsen som förslag att årsmötet fortsättningsvis fastställer
medlemsavgiften för kommande år istället för innevarande. Om årsmötet röstar enligt styrelsens förslag innebär det att årsmötet i år får rösta om medlemsavgift för två år.

8

Ärende 22

Valberedningens förslag till ordförande är Hanna Johansson.
Namn, ålder, ort?
Hanna Johansson, 25 år, Tynnered i Göteborg.
Sysselsättning?
Arbetar som arbetsterapeut inom äldreomsorgen.
Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Främst min erfarenhet från styrelsen under mina tre år som
ledamot och nu två år på ordförandeposten. Jag vill bidra med
trygghet och struktur och vara en person med ett positivt och
öppet sinne, att våga göra nya saker och saker på andra vis för
att vi ska kunna möta och leda barn och unga i våra verksamheter på bästa sätt.
Bästa SAU-minnet?
Jag har under de senaste åren fått många bra minnen med styrelsen men sommaren 2019 var jag med på
scoutlägret Oslagbart efter många års uppehåll med scoutläger och det blev en fantastisk vecka! Gullbrannafestivalen får också vara en av förra sommarens höjdpunkter!

Ärende 23

Styrelsen består sedan 2016 av ordförande och elva ledamöter. Årskonferensen väljer styrelseledamöter för
en tid av tre år.
Följande står i tur att avgå: Ida-Maria Fjällman, Anders Einarsson, Ellen Marinder, André Dahlquist och Hannah
Hallgrehn.
Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen 2020–2023: Hannah Hallgrehn (omval), Elsa
Hördegård, Rebecka Jakobsson och Camilla Skoglar.
Valberedningen föreslår ett års fyllnadsval av följande person till SAU-styrelsen: Jacob Folkesson och Catharina
Ekeräng.
Det ena fyllnadsvalet är för André Dahlquist som hoppar av sitt styrelsemandat i förtid. Detta beror på att
han har fått en tjänst på SAU som ungdoms- och utbildningskonsulent och därmed kan han inte inneha en
styrelseplats längre.
Det andra fyllnadsvalet beror på en administrativ miss som gjordes på årsmötet 2018. Enligt valberedningens
arbete skulle Catharina Ekeräng ha blivit invald på ytterligare tre år som styrelseledamot, d.v.s. fram till 2021.
Tyvärr missades detta valet både i handlingar och på själva årsmötet, vilket resulterade i att Catharina aldrig
blev vald men fortsatte att delta i styrelsearbetet. När missen upptäcktes åtgärdades felet i den bemärkelsen
att Catharina valdes in som adjungerad till styrelsen mellan 2018–2020. Styrelsen har gått igenom alla styrelsemöten som har ägt rum under denna period och har tillsammans med SAU:s revisor konstaterat att ingen
skada har skett, varken ekonomisk eller i något annat hänseende. Inga beslut under denna period har fattats i
oenighet med knappa majoritetsbeslut, vilket tyder på att Catharinas delaktighet i styrelsen inte kan anses ha
påverkat besluten i någon riktning. Det återstår ett år på det mandat som hon skulle ha valts in på, därmed
blir det ett fyllnadsval på ett år för Catharina.
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Presentation av nya ledamöter:
Namn, ålder, ort?
Hannah Hallgrehn, 28 år gammal, bor utanför Bodafors.
Sysselsättning?
Jag arbetar som fritidslärare på lågstadiet i Bodafors.
Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag hoppas att jag kan bidra med positiva tankar och ett gott skratt,
är tacksam över att vi gör styrelsearbetet tillsammans.
Bästa SAU-minnet?
Har väldigt många fina SAU-minnen, och skapar fler för varje vecka
och år som går. Att få sitta med i styrelsen är absolut en sak som jag
kommer se tillbaka på med enorm stolthet och tacksamhet. Känns
fint att vi är SAU tillsammans!
Namn, ålder, ort?
Elsa Hördegård, 21 år och bor i Göteborg. Ursprungligen från
Angerdshestra.
Sysselsättning?
Pluggar till jurist.
Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag hoppas kunna bidra med glad energi och en lugn och stabil
personlighet. Jag älskar SAU:s olika arrangemang och hoppas att det
är något som lyser igenom i styrelsearbetet.
Bästa SAU-minne?
Allt som har hänt och händer på Gullbranna! Tonårsläger, GF och
årskonferens. Att få träffa nya människor, samtala, sjunga lovsång och
finnas i med i en härlig gemenskap är fantastiskt.
Namn, ålder, ort?
Rebecka Jakobsson, 23 år, Göteborg.
Sysselsättning?
Läser till civilingenjör inom Industriell ekonomi på Chalmers.
Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag ser fram emot att vara med och forma SAU:s arbete med vad
som verkar vara ett riktigt roligt gäng. Jag har själv varit del av SAU
sedan jag var barn med allt från UV och barnkörläger till sommarkonfirmation och tonårsarbete. Därav hoppas jag kunna bidra med
erfarenhet men även nya perspektiv och idéer från andra engagemang. Jag gillar att arbeta med organisering, så kanske finns det
något sådant jag kan bidra med!
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Bästa SAU-minne?
Många fina minnen från Gullbranna! Topparna skulle jag säga har
varit konfalägret 2011 och tonårslägret som ledare 2015.

Namn, ålder, ort?
Jag heter Camilla Skoglar, är 45 år och bor i Månsarp. Jag har tre
vuxna barn och är gift med David.
Sysselsättning?
Jag jobbar inom omsorgen på en daglig verksamhet i Jönköping
inom psykiatrin.
Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Mitt bidrag till SAU styrelsen hoppas jag får bli det jag ser som det
viktigaste - allas lika värde. Jag brinner för människors rätt i samhället och jag tycker att alla ska få vara sig själva.
Bästa SAU-minne?
Mitt bästa SAU minne måste nog vara när vi sjöng STORSLAGETlåten med Ingemar Olsson på storlägret 1998.
Namn, ålder, ort?
Jacob Folkesson, 24 år gammal och bor i Mariannelund.
Sysselsättning?
Jag arbetar som ungdomsledare 70% och fritidsledare 30%.
Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag vill bidra med fler perspektiv på saker, jag vill även hjälpa till med
att göra arbetet mer effektivt och föra arbetet framåt på de olika
plan som vi kommer jobba med.
Bästa SAU-minne?
Det finns mycket att välja mellan... Men jag tror att det är de olika
Bödaläger som tar priset. Dem har bidragit till många nya vänner,
ett fantastiskt avslut på sommarlovet och framför allt har dem
hjälpt mig att rota mig mer i min tro genom gudstjänster och
seminarier.
Namn, ålder, ort?
Catharina Ekeräng, 50 år, Oskarshamn, ostkustens pärla!
Sysselsättning?
Redovisningsassistent på Ludvig & Co f.d. LRF Konsult
Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Förhoppningsvis vara med och ta goda beslut som gör att vi kan
ha en verksamhet och arrangemang som gör Jesus känd och synlig
bland barn och ungdomar.
Bästa SAU-minne?
Ojoj, nämen fantastiska läger både UV-läger, tonårs- och
nyårsläger är ju sådant man kan se tillbaka på, le och njuta
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Ärende 25

Torsdagen den 5 mars samlades vi åter igen för fyra regionårsmöten på en och samma plats, det var drygt
170 personer som deltog. Denna gång hade vi förmånen att bli inbjudna till Lekeryds missionsförsamling.
Förutom regionårsmöte fick vi lyssna till Torgny Wirén som gav oss tips och tankar kring hur man håller i en
andakt. En härlig kväll med mycket folk och god gemenskap. Kommande års regionårsmöte planeras även denna gång att gå av stapeln första torsdagen i mars. Klockslag och plats får vi återkomma med.

Ärende 26

Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöte/stämma till SAU:s valberedning.
Från region Nord:
Annie Målevik (Intill årsmötet 2022)
Elsa Lindqvist (kvarstår intill årsmötet 2021)
Från region Syd:
Linn Hallberg (Intill årsmötet 2022)
Johanna Wingren (kvarstår intill årsmötet 2021)
Från region Väst:
Vakant (intill årsmötet 2022)
Vakant (intill årsmötet 2021)
Från region Öst:
Anders Magnebäck (Fyllnadsval på 1 år intill årsmötet 2021)
Vakant (Intill årsmötet 2022)

Ärende 27

Det är roligt när det kommer in motioner till årsmötet. I år har det inkommit två,
en gällande digital medlemshantering och en gällande SAU:s utskick. Ni hittar dem på sida 17.

Ärende 28

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 29

Kyrkoavgiften innebär att du ger en del av din inkomst direkt via skatten. Du kan välja att låta 1 % av din
inkomst gå till Svenska Alliansmissionen. Av de pengar som kommer SAM till del får SAU 15 %.

Ärende 30

Övriga ärenden är en ”öppen punkt” på dagordningen. Man kan som ombud kontakta SAU:s ordförande
innan årsmötet 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.

12

Redogörelse för 2019 års ekonomi
Ekonomiska rapporter – årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Den officiella årsredovisningen som medföljer konferenshandledningen innehåller siffror i sammandrag. Vi har
utgått ifrån dessa siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2018 års resultat och budget för 2019.
Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. Resultatet för 2019 är summan av alla transaktioner från den
1/1 2019 till den 31/12 2019.

INTÄKTER
Insamlade medel
Kyrkoavgift
Bidrag
Deltagaravgifter och försäljning
Övriga intäkter
Summa intäkter

Budget 2019
1799
753
2 961
8 813
79
14 405

Resultat 2019
2 284
774
3 436
10 650
1
17 145

Resultat 2018
1 993
732
3 102
8 282
3
14 112

De totala intäkterna är högre än resultat 2018 och även högre än vad vi budgeterade med för 2019.
Insamlade medel har ökat sedan förra året och vi har samlat in mer än vad vi budgeterade för. Det ser vi med
tacksamhet på och det handlar främst om alla lägerinsamlingar som skickas vidare till olika ändamål. Under
insamlade medel finns också kollekter till SAU och bärarlagsgåvor med mera.
Även kyrkoavgiften har ökat och det beror på att fler väljer att ge sin kyrkoavgift till SAM/SAU.
Bidragen från staten ligger på samma nivå som föregående år. Däremot fick vi mer i regionbidrag i år i jämförelse med förra året och med budget. Det beror främst på andra ungdomsorganisationers tillfälliga minskning
av stöd, särskilt från Region Jönköpings län.
Deltagaravgifter och försäljning har också ökat, både mot föregående år men även mot budget. Det beror
främst på stort deltagande och sidointäkter på UV-scouts storläger Oslagbart och på Gullbrannafestivalen.
Det som budgeterades på övriga intäkter återfinns i resultatet under bidrag och det gäller olika former av
verksamhetsbidrag.

KOSTNADER
Förmedlade bidrag och insamlingar*
Varuinköp
Externa kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

Budget 2019
1 108
2 055
7 382
3 980
14 525

Resultat 2019
1 364
2 620
8 155
4 039
16 178

Resultat 2018
1 216
1 951
7 221
3 878
14 266

Förmedlade bidrag ökade både mot budget och förra årets resultat. Det beror på att vi samlade in mer pengar än budgeterat. Kostnaderna för varuinköp steg kraftigt och det beror på att det under året behövdes köpas
in mer varor på grund av högre deltagande på våra arrangemang. Här kostnadsfördes även profilprylarna till
UV-scouts storläger. Det högre deltagandet påverkade även de externa kostnaderna som är förhöjda. Externa kostnader är allt som rör verksamheten som inte är personalkostnader och varuinköp. Det kan t.ex. vara
lokalhyra, trycksaker, hyra av ljud och ljus, medverkande sångare/talare mm. Personalkostnaderna ökade mot
budget och beror främst på utbetalda semesterskulder. Det ökade även mot förra årets resultat, vilket främst
beror på, förutom den årliga lönerevisionen, att det under 2018 uppstod lägre personalkostnader på grund av
förändringar i personalgruppen.
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ÅRETS RESULTAT
Verksamhetsresultat

Budget 2019
-120

Resultat 2019
967

Resultat 2018
-154

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
S:a finansiella post.

11
0
11

16
1
15

13
0
13

Årets resultat

-109

982

-141

Årets resultat landade på + 982 000 kr. Som tidigare nämnts så beror det främst på ett stort engagemang och
deltagande på årets arrangemang, där Oslagbart och GF sticker ut mest. Men det beror också på ett större bidrag från Region Jönköpings län än beräknat. I skrivande stund där världen skakas av en pandemi, som
förutom mänskligt lidande, också innebär långt gående ekonomiska effekter för företag och organisationer,
så tackar vi Gud för 2019 års resultat. Det ger SAU bättre förutsättningar att klara av den situation som vi
befinner oss i.

Balansräkningen 2019-12-31

Balansräkningen är lika viktig som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar och
skulder som fanns i SAU den 31 december 2019. 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 2019. Alla belopp är i tusentals kronor.
Tillgångar
När året började Ökning under året Minskning under året När året slutade
4 701
4 701
4 701
4 701

Andelar i bolag
Summa
anläggningstillgångar
SAU äger 50 % av Gullbrannagården AB och SAM den andra hälften.
Varulager
595
130
465
Kortfristiga
fordringar
2 338
772
3 110
Kassa/Bank
1 403
417
1 820
Summa omsättningstillgångar
4 336
1 059
5 395
Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda
lägeravgifter. Varulagret är vårt UV-scoutmaterial. SAU har mer pengar på banken i december 2019 än i
december 2018.
Summa tillgångar
9 037
1 059
10 096
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
7 611
Årets resultat
982
Summa eget kapital
8 593
Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet.
Kortfristiga skulder
1 426
77
1 503
Långfristiga skulder
0
0
Summa skulder
1 426
1 503
Kortfristiga skulder är skulder till leverantörer och till Skatteverket. De kortfristiga skulderna förändrar sig
också snabbt.
Summa eget kapital
och skulder
9 037
10 096
Summan av tillgångarna är lika stor som summan av skulder och eget kapital. Det balanserar och det är därför
det heter balansräkning.

Budget 2020 (rambudget 2021)

SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. RAM 21 antas
av årsmötet och ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram.
Budget 20 antogs av SAU-styrelsen i november 2019. Årsmötet 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
(2020) och nästa år (2021). RAM 21 baseras i stort på budget 20 uppräknat med inflation och kostnadsökningar samt vissa organisationsförändringar.
På årsmötet 2019 antog årsmötet RAM 20 med ett budgeterat resultatet på + 100 kkr. Anledningen till att
det budgeterades med ett överskott var att 2018 års resultat var sämre än budgeterat vilket ledde till ett
underskott, som styrelsen ville kompensera för. När SAU-styrelsen på hösten 2019 skulle anta budget 20
beslutades att justera resultatet på grund av det stora överskott som 2019 innebar. Styrelsen ansåg det då
onödigt att fylla på kassorna ytterligare genom att ha ett budgeterat överskott och valde att istället budgetera
med + - 0.
BUDGET
Insamlade medel
Kyrkoavgift
Bidrag
Deltagaravgifter och försäljning
Övriga intäkter
Summa intäkter

Budget 2020
1 936
790
2 991
8 892
1
14 610

Ram 2021
2 050
810
3 140
9 115
0
15 115

Vi försöker vara realistiska men samtidigt hoppfulla vad gäller insamlade medel. Vi har sett över tid att vi har
ett stabilt insamlande av gåvor och vi har i RAM 21 förhoppningar att givandet via Bärarlaget ska öka. Kyrkoavgiften beräknas öka något varje år. Vad gäller bidragen så tror vi att de i stort kommer att vara oförändrade,
men i RAM 21 har vi budgeterat med lite mer regionsbidrag, då vi de senare åren har sett en ökning där. Det
är viktigt att komma ihåg att detta är uppskattningar och att bidragen beror på hur många andra ungdomsorganisationer som söker bidragen, därmed är det omöjligt att helt kunna förutspå resultatet.
Deltagaravgifter ökar för varje år då kostnader ökar.
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Förmedlade bidrag och insamlingar
1 220
1 255
Varuinköp
2 025
2 080
Externa kostnader
7 451
7 670
Personalkostnader
3 925
4 133
Summa kostnader
14 621
15 138
På kostnadssidan kommer kostnaderna öka något 2021 men inte heller här kommer det att ske några större
förändringar från 2020 till 2021. Kostnaderna följer intäkterna. Det mesta som samlas in kommer också att
förmedlas vidare till något förutbestämt ändamål.
Varuinköpen och de externa kostnaderna väntas öka. Våra personalkostnader ökar varje år p.g.a. årliga och
avtalsenliga löneförhandlingar. 2020 är det budgeterat med något minskade lönekostnader p.g.a. planerad
föräldraledighet.
Verksamhetsresultat
-11
-23
Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster.
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
S:a finansiella post.

11
0
11

13
0
13

Årets resultat
0
-10
SAU budgeterar 2020 med ett resultat på + - 0 kr, se tidigare kommentar. Även RAM 21 budgeteras i princip
med ett nollresultat.
När RAM 21 antogs av styrelsen så hade inte situationen med Covid-19 brutit ut i den utsträckning vi ser
idag. När den antogs så ansåg styrelsen att det inte fanns anledning att budgetera med ett överskott då SAU
har en god ekonomi. Beroende på hur den ekonomiska situationen för SAU påverkas av pandemin kan RAM
21 behöva justeras under budgetarbetet under hösten 2020.
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Motioner till SAU:s ombudsmöte 2020
a)

Digitalt GDPR- och Redovisningssystem

Avsändare: SAU i Bankeryd
Bakgrundsbeskrivning:
I princip alla föreningar inom SAU har samma behov:
• Ta emot anmälningar till den lokala barn & ungdomsverksamheten
• Samla in GDPR medgivanden
• Varje år få bekräftelse på medlemskap i den lokala SAU föreningen
• Göra verksamhetsredovisning till SAU centralt
I många SAU föreningar sker allt detta via en manuell hantering. Kan en digital lösning tas fram så skulle det
underlätta rejält. Pingst Ung har varit föregångare och erbjuder redan idag en digital tjänst till alla sina föreningar. Ju mindre tid som behöver läggas på pappershanteringen, desto mer fokus kan det vara på barnen och
ungdomarna.
Yrkande
Vi föreslår ombudsmötet att besluta om att SAU får i uppdrag att undersöka möjligheterna att erbjuda ett
digitalt GDPR- och Redovisningssystem.

b)

Utskick av affischer från SAU

Avsändare: Hagshults SAU förening
Bakgrundsbeskrivning:
SAU skickar ut mycket affischer och andra reklammaterial till lokala SAU-föreningar på kommande
evenemang. I vår förening är det också flera medlemmar som får utskick.
Vi upplever att det skickas ut dubbletter av vissa affischer och reklammaterial. Affischerna skulle också kunna
vara i en mindre storlek. Vissa affischer skickas ut i god tid, andra väldigt tätt inpå evenemanget. Vi saknar
också affischer om barnkörlägret.
Många utskick, samt dubbletter blir en ökad kostnad i porto och tryckkostnad för SAU.
Förslag:
Vi önskar att SAU ser över hur många affischer som skickas ut på varje evenemang. Ur ett miljöperspektiv
bör storleken på affischer och antalet utskick ses över. Eventuellt erbjuda att varje förening kan ha möjlighet
att skriva ut affischer via exempelvis pdf-filer. Önskar en förening många exemplar av något kan de kontakta
SAU.
Yrkande
Vi föreslår därför ombudsmötet att besluta om att SAU styrelsen får i uppdrag att se över reklammaterial,
affischer, antal och storlekar.
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SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM
PROTOKOLL
Ombudsmöte Årskonferens 2019
Sida 1-9
Datum och tid
Plats

1
1-32 §§

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

§5
Valberedningen genom Josef Davidsson presenterar sitt förslag
till presidium för dagens förhandlingar:
Mötesordförande: Rickard Engström
Vice mötesordförande: Anton Lundholm
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Ombudsmöte Årskonferens 2019
Sida 1-9
Protokollssekreterare: Ellen Marinder

2
1-32 §§

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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Sida 1-9
1-32 §§
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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4
1-32 §§

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:

SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM
PROTOKOLL
Ombudsmöte Årskonferens 2019
Sida 1-9
Emil Vide 125
Axel Swahn 126
Samuel Fors 126

9
1-32 §§

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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