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Datum och tid

2020-06-07
Kl. 14:30 – 18:10

Plats

Presidiet i Jönköping på SAU-kontoret,
övriga deltagare via Zoom

Årsmötet öppnas

§1
Hanna Johansson, SAU:s ordförande, hälsar
välkommen och öppnar årsmötet. Hon
presenterar även upplägget för dagen.

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 årsmötets öppnande
registrerats enligt följande:
Barn: 16
UV-scout: 30
Ungdom: 27
Musik: 7
SAU-styrelsen: 12
Totalt: 92
Namn på deltagande ombud finns registrerat
digitalt.
Kallelse till digitalt möte har skickats ut till
medlemsföreningarna den 30 april.
Årsmötet beslutar
att fastställa röstlängden som
ovanstående.
att godkänna årsmötets behöriga
utlysande.

Fastställande av dagordning

§4
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Förslag till dagordning har skickats till
ombuden genom årsmöteshandledningen.
Styrelsen föreslår en korrigering av att
stryka punkt 15.
Inga övriga frågor.
Årsmötet beslutar
att fastställa dagordningen med
föreslagen förändring.
Val av presidium

§5
Valberedningen, genom Andreas
Joakimsson, presenterar sitt förslag till
presidium för dagens förhandlingar:
Mötesordförande: Sofia Svensson
Vice mötesordförande: Samuel Fors
Protokollssekreterare: Lovisa Henrysson
Årsmötet beslutar
att till mötesordförande välja Sofia
Svensson.
att till vice mötesordförande välja Samuel
Fors.
att till protokollssekreterare välja Lovisa
Henrysson.

Val av två justerare

§6
Två justerare att justera protokollet för
årsmötets förhandlingar ska väljas.
Valberedningens förslag är: Malin
Hendelberg, Backa SAU och Gustav Eek,
Värnamo SAU.
Årsmötet beslutar
att välja Malin Hendelberg och Gustav
Eek till att justera protokollet för
årsmötet.

Val av två rösträknare

§7
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Två rösträknare att räkna röster vid sluten
omröstning samt vid eventuella voteringar
ska väljas.
Valberedningens förslag är: Sara Vittgård
och Andreas Joakimsson.
Årsmötet beslutar
att välja Sara Vittgård och Andreas
Joakimsson till rösträknare.
Föregående årsmötesprotokoll

§8
Protokollet för årsmötet 2019 finns i
årsmöteshandledningen.
Det har upptäckts ett fel i beslutet under
punkt 12, där ”SAU-styrelsen” ska ersättas
av ”ombudsmötet”.
Årsmötet beslutar
att med ovanstående korrigering
godkänna och lägga föregående års
protokoll till handlingarna.

Hälsningar

§9
Karin Hultberg och Kjell Larsson framför
hälsningar från SAM. De tackar SAU för
gott samarbete och pratar om att SAU och
SAM är en rörelse fast två organisationer.
De skickar även med SAU bibelordet 1
Petrus 5:10 samt Guds välsignelse.
Hans Noreliusson framför en hälsning från
Mullsjö folkhögskola. Det finns fortfarande
några få platser kvar till höstens kursstart.
Ewa Bylander framför en hälsning från
Gullbrannagården. SAU är tillsammans med
SAM ägare av Gullbrannagården som i år är
70 år. Gullbrannagården har haft det tufft
med bokningar och har fått flytta fram sitt
program till nästa sommar. De arbetar hårt
för att minimera skadan och satsar i år på
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olika aktiviteter som ersättning för
programmet.
En hälsning från Långserums fritidsgård
läses upp. Flera avbokningar har skett och
mycket är ovisst av hur många bokningar
som kommer att genomföras i sommar.
Årsmötet beslutar
att ta emot hälsningarna och lägga dessa
till handlingarna.
Förslag till stadgeändring

§ 10
Ellen Marinder föredrar ärendet och
presenterar styrelsens förslag till ändringar i
paragraf 3, 4 och 11. Efter språklig ändring
på plats lyder styrelsens förslag enligt
följande:
§3
SAU utgörs av lokalföreningar och av barnoch 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
Lokalförening 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
Som medlem i SAU räknas den som är
medlem i en SAU-ansluten lokalförening
eller verksamhet samt enskild person som
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har beviljats medlemskap. SAU-ansluten
lokalförening eller verksamhet ska årligen
redovisa medlemsstatistik till SAU.
SAU tar ut medlemsavgift som fastställes
årligen på årsmötet.
§ 11
SAU-ansluten lokalförening och barn-och
ungdomsverksamhet har rätt att sända 8
ombud plus ersättare till årsmötet samt 4
ombud plus ersättare till regionårsmötet.
Styrelsen föreslår även att genomgående i
stadgarna ändra ordet årskonferens till
årsmöte.
Årsmötet beslutar
att genomgående i stadgarna byta ordet
årskonferens till årsmöte.
att göra de stadgeändringar som
presenterats som rör medlemskap i
paragraf 3, 4 och 11.
Verksamhetsberättelse 2019

§ 11
En film med bilder från några av årets
arrangemang visas. En utförlig redogörelse
för SAU:s verksamhet under 2019 finns
även att läsa i årsboken.
Årsmötet beslutar
att ta emot verksamhetsberättelsen för
2019 samt SAU:s årsbok för 2019 och
lägga dessa till handlingarna.

Information om sommarkonfirmationen

§ 12
Stina Persson föredrar ärendet. SAU har
flera arrangemang och det finns mycket att
förvalta men även utvärderas och förnyas.
Styrelsen beslutade i höstas att utarbeta ett
nytt koncept av sommarkonfirmationen och
en projektgrupp tillsattes för att arbeta fram
ett läger att lansera till sommaren 2021.
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Gruppen har jobbat fram ett koncept med ett
återkommande läger för att kunna fördjupa
relationen till bibelordet och gemenskapen
med varandra. Planen i nuläget är att
genomföra lägret på Långserum.
Årsmötet beslutar
att ta emot informationen kring
sommarkonfirmationen.
Ekonomisk redogörelse

§ 13
Laura Lundström föredrar ärendet.
Ekonomisk redogörelse
Intäkter: 17 145 kkr
Kostnader: 16 178 kkr
Resultat för hela verksamhetsåret inklusive
finansiella intäkter blev + 982 kkr. Budget
låg på 100 kkr. Oslagbart, GF och ökade
bidrag från Regions Jönköpings län är de
faktorer som anses vara anledningen till
plusresultatet.
Balansräkning
SAUs tillgångar består av
anläggningstillgångar (Gullbrannagården
AB) och omsättningstillgångar (Varulager,
kortfristiga fordringar och kassa/bank).
Tillgångar 2019-12-31 uppgick i en summa
av 10 096 kkr. SAU har inga långfristiga
skulder utan endast kortfristiga skulder vilka
består av fakturor som ännu inte betalats.
Kortfristiga skulder och eget kapital uppgick
den 2019-12-31 till 10 096 kkr. Tillgångar
och eget kapital/skulder är i balans.
Årsmötet beslutar
att ta emot den
ekonomiska redogörelsen för år 2019 och
lägga den till handlingarna.
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Revisorns berättelse
§ 14
Revisorernas berättelse gällande
årsredovisningen vilket skickades ut
tillsammans med handlingarna. Slutsatsen
av revisorernas arbete
Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar
styrelsens ledamöter samt
generalsekreteraren ansvarsfrihet inför
räkenskapsåret.
Årsmötet beslutar
att ta emot revisorns berättelse gällande
årsredovisningen och lägga den till
handlingarna.
Fastställande av balans- och resultaträkning
för 2019

§ 15
Stryks efter korrigering av dagordningen.

Beslut om ansvarsfrihet

§ 16
Revisorerna har föreslagit att SAU-styrelsen
ska beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019. Beslut fattas med
acklamation. SAU-styrelses ledamöter deltar
ej i beslutet.
Årsmötet beslutar
att bevilja SAU-styrelsen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av budget 2020 och antagande
av rambudget 2021

§ 17
Laura Lundström föredrar ärendet och
presenterar budget 2020 samt rambudget
2021 för årsmötet.
En rambudget för 2020 var lagd till +100kkr
för att täcka upp ett negativt resultat 2018.
När budgeten skulle läggas i höstas såg
styrelsen starka indikationer på att resultatet
2019 skulle gå mer plus än som var
budgeterat och därför lades budgeten för
2020 till ett 0 resultat.
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Utfall budget 2020: 0 kkr.
Förslag på utfall i rambudget 2021: -10 kkr.
Årsmötet beslutar
att fastställa budgeten för år 2020.
att anta rambudgeten för år 2021.
Val av revisorer och revisorsersättare för
verksamhetsåret 2020

§ 18
Valberedningens förslag till ordinarie
revisorer:
Leif Göransson (auktoriserad)
Gunnel Lindevärn
Valberedningens förslag till ersättare:
Mats Angslycke (auktoriserad)
Therese Flygare
Årsmötet beslutar
att välja Leif Göransson och Gunnel
Lindevärn till ordinarie revisorer.
att välja Mats Angslycke och Therese
Flygare till revisorsersättare för
verksamhetsåret 2020.

Fastställande av medlemsavgift 2020 och
2021

§ 19
SAU-styrelsen föreslår att medlemsavgiften
för 2020 och 2021 fastställs till 100 kr per
medlem.
Årsmötet beslutar
att fastställa medlemsavgiften till 100 kr
per medlem för verksamhetsåren 2020
och 2021.

Presentation av ordförandekandidat

§ 20
Valberedningens förslag till ordförande för
SAU är Hanna Johansson från Göteborg.

Presentation av styrelsekandidater

§ 21
Valberedningens förslag till nya
styrelseledamöter är Hannah Hallgrehn
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(omval) från Bodafors, Elsa Hördegård från
Göteborg, Rebecka Jakobsson från
Göteborg, Camilla Skoglar från Månsarp,
Jacob Folkesson från Mariannelund och
Catharina Ekeräng från Oskarshamn.
Val av ordförande för SAU intill årsmötet
2021

§ 22
Valberedningens förslag är Hanna
Johansson, som ordförande för SAUstyrelsen intill årsmötet 2021. Valet
genomförs med acklamation.
Årsmötet beslutar
att välja Hanna Johansson till ordförande
för SAU intill årsmötet 2021.

Val av styrelseledamöter intill årsmötet
2023

§ 23
Valberedningens förslag består av nyval av
Elsa Hördegård, Rebecka Jakobsson och
Camilla Skoglar intill årsmötet 2023 samt
omval av Hannah Hallgrehn intill årsmötet
2023. Vidare föreslår valberedningen
fyllnadsval av Jacob Folkesson och
Catharina Ekeräng intill årsmötet 2021.
Valet genomförs genom microsoft forms
och resultatet presenteras under § 31.

Verksamhetsplanen 2020–2025

§ 24
Jacob Ämterlind föredrar ärendet. Han
uppmuntrar till att låta verksamhetsplanen
vara ett levande dokument även i det lokala
sammanhanget och inte bara låta det vara
riktningsgivande för SAU centralt. Använd
planen till att reflektera, utvärdera, planera
och ta inspiration ifrån. Verksamhetsplanen
finns medskickad i årsmöteshandlingarna
och den finns tillgänglig på SAUs hemsida.
Det finns även planer på att arbeta fram en
folder för att kunna ha planen i tryckt
format. Uppkommer det frågor kring
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verksamhetsplanen svarar de anställda gärna
på dessa.
Årsmötet beslutar
att ta emot rapporten och lägga den till
handlingarna.
Information om regionårsmötena

§ 25
André Dahlquist rapporterar om
regionårsmötena som i år hölls i Lekeryd
med drygt 170 deltagare. Torgny Wirén var
där och undervisade kring hur man håller en
andakt. Nästa regionårsmöte planeras hållas
första torsdagen i mars år 2021.
Årsmötet beslutar
att ta emot rapporten och lägga den till
handlingarna.

Val av SAUs valberedning

§ 26
Region nord:
Annie Målevik (omval) intill 2022.
Elsa Lindqvist (kvarstår) intill 2021.
Region syd:
Linn Hallberg (nyval) intill årsmötet 2020.
Johanna Wingren (kvarstår) intill årsmötet
2021.
Region väst:
Vakant intill årsmötet 2022.
Vakant intill årsmötet 2021.
Region öst:
Anders Magnebäck (omval) intill årsmötet
2021.
Vakant intill årsmötet 2022.
Förslag på nya personer till valberedningen
är således Annie Målevik och Linn Hallberg

10

SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM
Protokoll
2020-06-07
Årsmöte 2020
Sida 1-14
1–34§§
intill årsmötet år 2022 samt fyllnadsval av
Anders Magnebäck intill årsmötet 2021.
Årsmötet beslutar
att välja Annie Målevik och Linn
Hallberg till representanter i
valberedningen för SAU intill årsmötet år
2022 samt fyllnadsval av Anders
Magnebäck intill årsmötet 2021.
Motioner:
a) Digital medlemshantering
b) SAU:s utskick

§ 27
a) Motionen som inkommit från SAU
Bankeryd finns presenterad i
årsmöteshandlingarna.
AU har behandlat frågan och uppger sig
positiva till motionen. Digitala förslag har
börjat undersökas och för att ett digitalt
system ska fungera behöver systemet
användas av alla medlemsföreningar.
AU föreslår att årsmötet även ger SAUstyrelsen mandat att köpa in och
implementera ett digitalt
medlemsredovisningssystem.
Årsmötet beslutar
att ge styrelsen i uppdrag att undersöka
möjligheterna för SAU att erbjuda ett
digitalt GDPR- och Redovisningssystem.
att enligt AUs förslag ge SAU-styrelsen
mandat att köpa in och implementera ett
digitalt medlemsredovisningssystem.
b) Motionen som inkommit från SAU
Hagshult finns presenterad i
årsmöteshandlingarna.
Jacob Ämterlind ger en kommentar från
SAU-kontoret. De arbetar kontinuerligt med
att utvärdera och minska utskicken. Alla
utskick finns att hämta i PDF-format på
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SAUs hemsida och det går att rapportera till
kontoret ifall någon önskar stryka sig från
utskickslistan.
Årsmötet beslutar
att ge styrelsen i uppdrag att se över
reklammaterial, affischer, antal och
storlekar.
Information om bärarlaget

§ 28
Emil Vide föredrar ärendet.
Det går att anmäla sig till bärarlaget på
SAUs hemsida genom digital signering.
Bärarlaget är ett tillfälle att bidra till SAU
ekonomiskt och genom bön för att säkra
SAUs framtid.
Årsmötet beslutar
att ta emot rapporten och lägga den till
handlingarna.

Information om kyrkoavgiften

§ 29
En film visas om att ge sin kyrkoavgift till
sin lokala församling, SAU och SAM. Mer
information finns även på SAUs hemsida.
Årsmötet beslutar
att ta emot rapporten och lägga den till
handlingarna.

Övriga ärenden
a) SAU informerar om situationen
med Covid 19 och hur den påverkar
SAU.
b)

§ 30
Jacob Ämterlind föredrar ärendet och
berättar hur kontoret har arbetat till följd av
den rådande pandemin.
De arrangemang med stor ekonomisk
inverkan på SAU som har blivit eller
eventuellt kommer att ställas in tar SAU
styrelsen beslut kring. Personalen har fått
nya riktlinjer och arbetat med att forma om
planerade arrangemang samt arbeta med nya
satsningar såsom SAU-ledaren och
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webinarium. Stor eloge till alla som arbetat
med verksamheter på det lokala planet.
Planen framåt är bön.
Laura Lundström har utfört
likviditetsrapporter och meddelar att
prognosen visar att SAU kommer kunna
betala de åtagande som finns det här året.
Prognosen tyder på ett negativt utfall men i
nuläget är det oklart med hur mycket. Vad
det verkar kommer statsbidragen inte
påverkas, i ett senare skede kommer vi att
veta mer. Regionsbidragen kanske även
kommer att påverkas nästa år till följd av
färre deltagardagar men även där är det
ovisst. SAU har inte tagit del av regeringens
lån och det har heller inte blivit aktuellt med
korttidsarbete. Däremot har SAU tagit del
av stödet för att få minskade
arbetsgivaravgifter.
Årsmötet beslutar
att ta emot rapporten och lägga den till
handlingarna.
Presentera resultatet av valet

§ 31
Resultatet från valet om nya
styrelseledamöter presenteras. Röstningen
utföll enligt följande:
På 3 år intill årskonferensen 2023:
Hanna Hallgrehn 87
Elsa Hördegård 87
Rebecka Jakobsson 86
Camilla Skoglar 87
På 1 år intill årskonferensen 2021:
Jacob Folkesson 86
Catharina Ekeräng 87
Årsmötet beslutar
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att välja Hanna Hallgrehn, Elsa
Hördegård, Rebecka Jakobsson och
Camilla Skoglar till styrelseledamöter i
SAU-styrelsen intill årskonferensen 2023.
att välja Jacob Folkesson och Catharina
Ekeräng på ett års fyllnadsval till
styrelseledamöter i SAU-styrelsen intill
årskonferensen 2021.
Avtackningar och bön

§ 32
Hanna Johansson tackar presidiet för dess
arbete under dagen samt avgående
styrelseledamöter Ida-Maria Hörnstein,
Ellen Marinder, André Dahlquist och
Anders Einarsson för deras arbete som
styrelseledamöter i SAU-styrelsen. Jacob
Ämterlind avslutar dagen med en bön för
SAU och året som kommer.

Utvärdering

§ 33
Samuel Fors påminner ombuden att skicka
in en utvärdering till SAU angående
årsmötet. Utvärderingen skickas ut via mejl
samt i chatten.

Avslutning

§ 34
Årsmötet avslutas.

Signeras av:
Sofia Svensson, ordförande
Lovisa Henrysson, sekreterare
Malin Hendelberg, justerare
Gustav Eek, justerare
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