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Välkommen på årsmöte 2022!
Efter två år av digitala möten i spår av pandemin ser vi i styrelsen fram emot att få träffas i Opalkyrkan i 
Göteborg den 14 maj. Det är dags för ett årsmöte där vi ska få sammanfatta året som har gått och blicka 
framåt mot den tid som kommer.

Framför dig har du årets årsmöteshandledning. Precis som det låter är det meningen att vara ett dokument 
som ska vara till hjälp och handledning under mötet. Den beskriver vad mötet kommer innehålla, i vilken ord-
ning de olika delarna tas upp, hur mötet kommer att gå till och en närmare presentation av viktiga punkter på 
dagordningen.

Ibland kan ett årsmöte kännas som en dag med många formaliteter. Det går också tänka att det är en chans 
för dig att representera din förening, de barn och ungdomar du möter i UV-scout, söndagsskolan eller på 
tonår, i ett större sammanhang. Du kan vara med och påverka din lokala förening och det centrala arbetet 
inom SAU. Vi hoppas att årsmötet kan få vara en plats där ni har chansen att lyfta era frågor och funderingar, 
samtidigt som ni får möjlighet att ta del av andras idéer och erfarenheter.

Välkommen på årsmöte!

Allt gott,

Elsa Hördegård, ordförande SAU  
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Dagordning årsmöte 2022
1.  Välkommen och årsmötet 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 årsmötesprotokoll 2021
9.  Hälsningar
10.  Verksamhetsberättelse 2021
11.  Ekonomisk redogörelse
12.  Revisorns berättelse
13.  Beslut om ansvarsfrihet
14.  Fastställande av budget 2022 och antagande av rambudget 2023
15.  Val av revisorer och revisorsersättare för verksamhetsåret 2022
16.  Fastställande av medlemsavgift 2023
17.  Presentation av ordförandekandidat
18.  Presentation av styrelsekandidater
19.  Val av ordförande för SAU intill årsmötet 2023
20.  Val av styrelseledamöter intill årsmötet 2025
21.  Information om regionårsmötena
22.  Proposition gällande regionala valberedningar
23.  Proposition gällande storläger UV-scout
24.  Val av SAU:s valberedning
25.  Information om givande
 a) Bärarlaget
 b) Kyrkoavgiften
 c) SAU:s bön- och insamlingshelg
26.  Övriga ärenden
 a) 
 b) 
27.  Presentation av resultat av val
28.  Avtackningar och bön
29.  Utvärdering
30.  Avslutning
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Viktigt att tänka på inför årsmötet
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 förslag). 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 i stället 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!



5

Kommentarer till ärenden i ombudsmötet
Ärende 3
Årsmötesregistreringen pågår mellan 12:00 – 12:30. 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 Marie-Louise Alsäter som jobbar som barnkonsulent 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
En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2021 finns att läsa i årsboken. Arbetet som utgår från 
SAU:s expedition redovisas av SAU:s arbetarkår.

Ärende 11
På sidan 10 i årsmöteshandledningen finns en sammanställning av resultat och balansräkning för 2021. Du fin-
ner även årsredovisningen för SAU i sin helhet på hemsidan. Föredragande på årsmötet är Laura Lundström, 
kontorschef SAU.

Ärende 12 och 13
SAU-styrelsen är ytterst ansvarig för SAU:s verksamhet och ekonomi. Arbetet granskas av revisorer. 
Årsmötet har att bevilja SAU-styrelsen och Generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2021 års arbete.

Ärende 14
Rambudgeten för 2023 hittar du på sidan 13 och antas av årsmötet. Den ligger till grund för den budget som 
styrelsen under året arbetar fram. Budget för 2022 antogs av SAU-styrelsen i november 2021. Årsmötet har 
bara att ta emot budget 2022 som en rapport och fastställa den eftersom den redan är i funktion.

Ärende 15
SAU väljer årligen revisorer och valberedningens förslag är Mats Angslycke (auktoriserad revisor) och Gunnel 
Lindevärn (övrigt vald revisor). 
Till revisorssuppleanter föreslås Eric Walfridsson (auktoriserad revisor) och Therese Flygare (övrigt vald 
revisor). 

Ärende 16
Medlemsavgiften är en viktig intäkt för SAU. Styrelsens förslag är att medlemsavgiften kvarstår till 100 kr för 
2023. 

Styrelsen beslutade i år att de förmedlade statsbidragen till föreningar och verksamheter ska justeras något. 
Till föreningar kommer det förmedlade bidraget för en bekräftad medlem i åldern 6–25 år vara 100 kr i stället 
för tidigare 80 kr. Och för en barn-och ungdomsverksamhet kommer det förmedlade bidraget för medlem-
mar i åldern 6–25 år bli 0 kr i stället för tidigare 10 kr. Förändringarna syftar till att uppmuntra föreningar 
som årligen arbetar med medlemsbekräftelser. Anledningen till att även bidraget till barn-och ungdomsverk-
samheter förändras beror på att förenkla administrativt, då 10 kr bedöms vara mer av en symbolisk summa 
snarare än en ekonomisk nödvändighet. 
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Ärende 17
Elsa Hördegård ställer upp för omval som ordförande.

Namn, ålder och ort:
Elsa Hördegård, 23 år, Göteborg

Sysselsättning:
Pluggar till jurist

Beskriv dig själv med en mening:
Jag är pratglad, nyfiken, aktiv och ofta lite för tävlingsinriktad.   

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig?
Min lokala förening har betytt enormt mycket för mig. Jag har varit med 
i scout- och tonårsverksamheten i Ryd/Bottnaryd och fick förtroende 
att vara ledare i båda verksamheterna. Jag har många förebilder där som 
har uppmuntrat och utmanat mig, och som har gett mig både stöd och 
feedback de dagar det har varit svårare och mer utmanande att vara 
ledare. Jag är tacksam över att ha fått formas som ledare och person i 
det sammanhanget. Självklart har jag också haft superroligt, både som 
tonåring, scout och som ledare! Numera är jag medlem i Opalkyrkan 
och ledare i tonårsverksamheten där.  

Genom att åka på läger, festival och konferens med andra föreningar inom SAU har jag fått lära känna många 
människor och det är jag också väldigt tacksam för. SAU har gett mig massa glädje, vänner, pepp i tron och en 
stabil och trygg grund för livet! 

Vad vill du bidra med som ordförande för SAU?
Jag gillar att göra saker, att planera, strukturera och genomföra. Samtidigt är jag ganska nyfiken och tycker om 
att samtala med människor. Jag vill bidra med en kombination av de delarna, att leda, organisera och samtidigt 
lyssna och visionera.

Ärende 18
Styrelsen består av ordförande och elva ledamöter. Årsmötet väljer styrelseledamöter för en tid av tre år.
Följande står i tur att avgå: Axel Swahn, Emil Vide och Samuel Fors. Camilla Skoglar som är vald intill årsmötet 
2023 avgår i förtid.

Valberedningen föreslår följande personer till SAU-styrelsen 2022–2025: Axel Swahn (omval), Emil Vide (om-
val) och Jacob Wadskog (nyval). Magnus Friberg föreslås till fyllnadsval på ett år, intill årsmötet 2023. 
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Presentation av nya ledamöter:

Namn, ålder, ort: 
Emil Vide 29 år, Partille 

Sysselsättning: 
Arbetar som lärare åk 4-6. 

Beskriv dig själv med en mening:
Glad, driven och en smula disträ. 

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig?
Jag har SAU att tacka för att jag kommit till tro. Jag fått möjlighet 
att växa i denna tro och dessutom fått växa i ansvar och ledarskap. 
Så SAU och den lokala föreningen har verkligen format mig till den 
lärjunge och person jag är idag. 

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag hoppas på att bidra med en positiv attityd och ett glatt humör. 
Eftersom jag nu har tre år i bagaget hoppas jag på att kunna bidra med 
en del erfarenhet också. 

Namn, ålder, ort: 
Axel Swahn, bor i Göteborg men kommer ursprungligen från Vetlanda 

Sysselsättning: 
För stunden pluggar jag event management. Till sommaren när jag är 
färdig jobbar jag förhoppningsvis med Trollhättan Action Week. 

Beskriv dig själv med en mening:
En social smålänning som redan nu (26 januari) våndas över HV71:s 
framtida kval till SHL.

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig?
Genom härlig vänskap och fantastiska förebilder så har jag formats till 
en person som har min tro som en central byggsten i livet. 

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Då jag går in på tre nya år i styrelsen hoppas jag kunna bidra med 
erfarenhet. 
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Namn, ålder och ort:
Jag heter Jacob Wadskog, är 22 år och bor i Ölmstad.

Sysselsättning:
Just nu jobbar jag som resurs och på fritids på en skola i 
Jönköpingstrakten.

Beskriv dig själv med en mening:
Oj den är tuff men skulle säga ”jag är en lugn kille som försöker 
att se alla och göra de bästa utav situationen!”

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig?
Det har betytt jättemycket för mig! Min hemförsamling har alltid 
gjort att jag känt mig trygg och har varit en plats där jag fått växa 
i tro, som människa och i mitt ledarskap. Under alla SAU-arrangemang 
som tex läger av olika slag har man träffat andra människor som 
har gjort att man aldrig har känt sig ensam i något. Man har även 
känt obeskrivlig glädje och en tacksamhet för det man varit med om!

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag vill vara med för att bidra till att ungdomar får ut det bästa av 
det som SAU står för.

Namn, ålder och ort:
Jag heter Magnus Friberg, är 58 år och bor i Bankeryd

Sysselsättning:
Jag arbetar på Volvos motorfabrik i Skövde.

Beskriv dig själv med en mening:
Något av det som ligger nära min person är att organisera och 
planera men även humor och att arbeta tillsammans med andra 
finns med någonstans i det som är jag.

Vad har SAU och din lokala förening betytt för dig? 
Jag har varit med i Missionskyrkan i Bankeryd sedan barnsben. 
Jag har varit scout, gått i söndagsskola, varit ledare för äldre tonåringar 
(XL). För varje år ökar min övertygelse  kring hur värdefullt det är att 
skapa naturliga miljöer och aktiviteter för barn, tonåringar och inte 
minst unga vuxna i våra kyrkor.

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag har en rätt stor vana av styrelsearbete i ideella sammanhang 
(Missionskyrkan Bankeryd) vilket troligen kan ha ett värde även i SAU-styrelsen.
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Ärende 21 
Torsdagen den 3 mars anordnades SAU:s fyra regionårsmöten i Klockaregårdskyrkan i Malmbäck. Innan 
regionårsmötena började fick vi lyssna till undervisning om ledarskap av SAM:s missionsföreståndare Ulf 
Häggqvist. Kommande års regionårsmöte planeras även denna gång att gå av stapeln första torsdagen i mars. 
Information om plats och upplägg kommer senare.

Ärende 22
Propositionen i sin helhet finns som bilaga till handlingarna. Ärendet föredras av Elsa Hördegård och Samuel 
Fors.

Ärende 23
Propositionen i sin helhet finns som bilaga till handlingarna. Ärendet föredras av Axel Swahn och Eleonor 
Dahlgren.

Ärende 24
Följande personer är föreslagna från regionernas årsmöten till SAU:s valberedning. 

Från region Nord: 
Vakant (intill årsmötet 2024)
Vakant (intill årsmötet 2023)

Från region Syd: 
Vakant (intill årsmötet 2024)
Erica Alfredsson (kvarstår intill årsmötet 2023)

Från region Väst: 
Linn Hallberg (intill årsmötet 2024)
Lina Wernmyr (fyllnadsval intill årsmötet 2023)

Från region Öst: 
Vakant (intill årsmötet 2024)
Vidar Aldeborg (fyllnadsval intill årsmötet 2023)

Ärende 25
Information av SAU-styrelsen angående olika givandeformer.
a) Bärarlaget är en möjlighet för alla som vill vara med och stötta SAU ekonomiskt på längre sikt. Med bärar-
laget kan du ge en valfri summa varje månad via autogiro.

b) 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%.

c) SAU:s bön- och insamlingshelg är ett koncept där vi uppmuntrar församlingar att lyfta SAU:s arbete och ta 
med SAU i bön under en specifik helg i september.

Ärende 26 
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.
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Redogörelse för 2021 års ekonomi
Ekonomiska rapporter – årsredovisning för räkenskapsåret 2021
Den officiella årsredovisningen, som ni hittar på SAU:s hemsida, innehåller siffror i sammandrag. Vi har utgått 
ifrån dessa siffror och skall försöka ställa dem i relation till 2020 års resultat och budget för 2021.

Vi har valt att presentera alla siffror i tusental. Resultatet för 2021 är summan av alla transaktioner från den 
1/1 2021 till den 31/12 2021.

Som ni kan läsa i den officiella årsredovisningen så har pandemin påverkat SAU:s ekonomiska resultat även 
under 2021. Under stora delar av året rådde restriktioner som begränsade möjligheten att genomföra 
arrangemang och läger kraftigt. Det påverkar SAU:s ekonomi, då en stor del av SAU:s både intäkter och 
utgifter härrör till de arrangemang som normalt sätt anordnas av SAU. När budget 2021 togs fram under 
hösten 2020 visste vi mycket lite om hur kommande år skulle se ut, det gick inte att förutspå hur vår verk-
samhet kunde genomföras. Så därför gjordes budget 2021 utifrån ett ”normalår”, vilket medför att resultatet 
för 2021 kommer att skilja sig väsentligt från budget.  

INTÄKTER
Budget 2021 Resultat 2021 Resultat 2020

Insamlade medel 1 972 1 396 1 194
Kyrkoavgift 786 751 776
Bidrag 3 208 3 440 3 345
Deltagaravgifter och försäljning 8 765 2 097 894
Övriga intäkter 0 77 24
Summa intäkter 14 731 7 761 6 233

Intäkterna för 2021 är hälften så stora som budgeterat. Dock så ökade intäkterna mot föregående år, som 
också var starkt pandemipräglat. 

Insamlingar som görs på våra arrangemang och som sedan förmedlas vidare till förutbestämda ändamål blev 
av naturliga skäl lägre än budgeterat. Dock så kan vi konstatera att vi samlade in mer under 2021 än vad vi 
gjorde under 2020. Gåvor till SAU från privatpersoner och församlingar blev högre än budgeterat och vi är så 
tacksamma för alla givare!

Medlemsavgifter till SAU blev lägre än budgeterat, och det beror på att antalet redovisade medlemmar till 
SAU sjönk under 2020. Vi kan konstatera att nivån ser ut att vara densamma för 2021. Förhoppningsvis är vi 
nu ur pandemin och då hoppas vi att medlemskurvorna vänder uppåt igen. 

Kyrkoavgiften kom inte upp i budgeterad nivå och den sjönk till och med mot föregående år. Det beror 
sannolikt på många olika orsaker, såsom att nya givare som har tillkommit saknar lön (ungdomar), att antalet 
nya givare inte matchar de antal givare som avlider etcetera. 

De statliga bidragen ökade jämfört med budget då regeringen tillsatte extra medel till Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att förmedla vidare till barn-och ungdomsorganisationer. Det 
regionala stödet blev något lägre än budgeterat och beror främst på att andra ungdomsorganisationer 
tillkommit i ansökningarna till Region Jönköpings län. Vi ser en minskning i verksamhetsbidrag, men det är fullt 
naturligt då stöden i normala fall ges av andra aktörer i samarbeten kring arrangemang.  

Deltagaravgifter och försäljning är den del av intäkterna där vi ser den största minskningen, vilket har sina 
förklaringar i inställda alternativt omställda arrangemang.  
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KOSTNADER
Budget 2021 Resultat 2021 Resultat 2020

Förmedlade bidrag och insamlingar 1 150 922 836
Varuinköp 2 494 405 176
Externa kostnader 6 990 2 332 1 505
Personalkostnader 4 108 3 904 3 363
Summa kostnader 14 742 7 563 5 880

Även våra kostnader påverkades av pandemin, då den större delen av SAU:s kostnader är relaterade till ar-
rangemang och läger.

Då vi inte kunde genomföra insamlingar på vanligt vis så blev summan som vi kunde förmedla vidare lägre. 
Anledningen till att vi ändock inte är så långt ifrån budget beror på att vi förmedlade vidare det extra statsbi-
draget i sin helhet till medlemsföreningar/barn- och ungdomsverksamheter. 

Under externa kostnader finns exempelvis kostnader för ljud/ljus, material, resekostnader, mötesmedverkan 
mm. De flesta externa kostnader är relaterade till arrangemang och blev därför lägre än budgeterat. Vi kunde 
genomföra något fler arrangemang under 2021 i jämförelse mot 2020, därmed blev även kostnaderna större. 

Personalkostnaderna ökade gentemot föregående år och beror på att vi under 2020 hade lägre personalkost-
nader än väntat. Det beror också på att vi har betalat ut mer i arvoden under 2021 än 2020 då vi faktiskt 
har kunnat genomföra något fler arrangemang. Vidare beror det även på att under 2020 kunde vi minska vår 
semesterskuld betydligt, det kunde vi inte göra på samma sätt under 2021. Ytterligare en faktor som påverkar 
är att vi har utökat personalstyrkan med en projekttjänst för ett projekt kring allemansrätten. Projekttjänsten 
är finansierad via projektmedel från Naturvårdsverket men kostnaden konteras under personalkostnader.

ÅRETS RESULTAT

Budget 2021 Resultat 2021 Resultat 2020
Verksamhetsresultat - 11 198 353

Finansiella intäkter 12 12 12
Finansiella kostnader 0 0 1
S:a finansiella post. 12 12 13

Årets resultat 1 210 364

Årets resultat visar på + 210 kkr. Precis som föregående år så har bidragen varit viktiga för SAU för att täcka 
mycket av de fasta kostnader som vi har. Likaså hade vi inte kunnat göra ett så bra resultat utan de gåvor som 
ges av privatpersoner på ett eller annat sätt!
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Balansräkningen 2021-12-31

Balansräkningen är lika viktig som resultaträkningen. Balansräkningen beskriver exakt hur mycket tillgångar och 
skulder som fanns i SAU den 31 december 2021. 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 2021. 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 50 % av Gullbrannagården AB och SAM den andra hälften. 

Varulager 472 107 579
Kortfristiga 
fordringar 1 595 516 2 111
Kassa/Bank 2 754 131 2 623
Summa omsätt-
ningstillgångar 4 821 492 5 313

Omsättningstillgångar förändrar sig snabbt. Kortfristiga fordringar är t.ex. fakturerade men ännu ej betalda 
deltagaravgifter. Varulagret är vårt UV-scoutmaterial. SAU har något mindre pengar på banken i december 
2021 än i december 2020. 

Summa tillgångar 9 522 492 10 014

Eget kapital och skulder
Eget kapital 8 957
Årets resultat 210
Summa eget kapital 9 167

Eftersom årets resultat är positivt så ökar det egna kapitalet.

Kortfristiga skulder 565 282 847
Långfristiga skulder 0 0
Summa skulder 565 847

Kortfristiga skulder består av leverantörsfakturor som inte var betalda vid årsskiftet, semesterskuld och andra 
sociala avgifter, kostnader som ännu inte är bokförda samt intäkter som har kommit in under året men som 
avser 2022. De kortfristiga skulderna förändrar sig också snabbt. 

Summa eget kapital 
och skulder 9 522 10 014

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 2022 och rambudget 2023 

SAU-styrelsen ska förutom budget också ta fram förslag på en rambudget till årskonferensen. RAM 23 antas 
av årsmötet och ligger till grund för den budget som styrelsen under året arbetar fram. 

Budget 22 antogs av SAU-styrelsen i november 2021. 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 
(2022) och nästa år (2023). RAM 23 baseras i stort på budget 22 uppräknat med inflation och kostnadsök-
ningar samt hänsyn tagen till eventuella förändringar och omständigheter som är givna vid budgetens framta-
gande.

BUDGET
Budget 2022 Ram 2023

Insamlade medel 1 925 2 022
Kyrkoavgift 750 755
Bidrag 3 121 3 155
Deltagaravgifter och försäljning 9 037 9 382
Övriga intäkter 0 0
Summa intäkter 14 833 15 314

Vi ser med tacksamhet på att gåvor och insamlingar håller sig på en stabil nivå (bortsett från delvis påverkan 
under pandemiåren). Det gör att vi vågar budgetera med en relativt hög nivå. Vi så tacksamma för det engage-
mang som finns för SAU. Kyrkoavgiften beräknas fortsatt ligga på en lägre nivå än tidigare år. Vad gäller bidrag 
från stat och region finns några osäkra element. Vi vet att vi även under 2021 minskade i antal medlemmar, 
men vi har fått besked vad gäller statsbidragen att vi för 2023 kan tillgodoräkna oss 2019 års medlemsantal. 
För 2022 fick vi även dispens gällande medlemsantal hos både Region Jönköpings län och VG-regionen men i 
skrivande stund finns inga besked för 2023.  Vi budgeterar med ökande intäkter på deltagaravgifter och för-
säljning och det beror främst på att vi behöver matcha de ökade kostnader som sker årligen. 

Förmedlade bidrag och insamlingar 1 105 1 195
Varuinköp 2 144 2 180
Externa kostnader 7 364 7 903
Personalkostnader 4 221 4 297
Summa kostnader 14 834 15 575

Förmedlade bidrag och insamlingar är utbetalningar av insamlingar som gjorts under våra arrangemang och 
förmedlade statsbidrag till SAU:s medlemsföreningar/barn-och ungdomsverksamheter. Varuinköpen kan va-
riera något år från år, beroende på hur arrangemangen ser ut, men vi räknar med ökade kostnader. Externa 
kostnader beräknas öka, men den stora delen här består av en satsning som SAU-styrelsen föreslår, läs mer 
under årets resultat. Även personalkostnader beräknas öka på grund av kollektivavtalsenliga löneförhöjningar. 

Verksamhetsresultat - 0 - 261

Verksamhetsresultatet är intäkter minus kostnader, ej inräknat finansiella poster.
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Finansiella intäkter 11 11
Finansiella kostnader 0 0
S:a finansiella post. 11 11

Årets resultat 11 - 250

Som ni kan se så föreslår SAU-styrelsen att lägga en RAM-budget för 2023 med ett negativt resultat på 250 
kkr. Det beror på att styrelsen har beslutat att föreslå årsmötet att under 2023 använda oss av vårt eget 
kapital. SAU har under flera år gjort positiva resultat, även under pandemin, vilket har stärkt vårt eget kapital. 
Det är viktigt för SAU att ha en god ekonomi, det ger trygghet och stabilitet, inte minst i osäkra tider. Men 
nu bedömer styrelsen att vi har så pass god ekonomi att vi kan ta av våra pengar och satsa på något viktigt 
och relevant projekt. Mer information om detta ges under årsmötet. 



Förändring av regionernas valberedningar 

Avsändare: SAU-styrelsen 

På styrelsemöte den 11 november 2021 beslutade SAU-styrelsen att lägga fram propositionen inför 

årsmöte 2022.  

Bakgrund: 

SAU är indelat i 4 geografiska regioner; Nord, Syd, Öst och Väst. De utgör en viktig demokratisk 

aspekt som möjliggör deltagande i rörelsen och representation i råd och styrelsen, oavsett geografisk 

position. För att kunna söka bidrag hos Västra Götalandsregionen (VG) krävs också en 

”distriktsorganisation med eget årsmöte” och i SAU:s fall utgörs det av Region Västs regionårsmöte. 

Vid regionårsmötena väljer varje region en representant till SAU:s fyra metodråd. Utöver det 

nomineras två personer per region till SAU:s centrala valberedning som arbetar med val till bland 

annat SAU-styrelsen. Det är de regionala valberedningarna som gör förarbetet genom att föreslå 

regionårsmötet personer på respektive plats och den regionala valberedningen arbetar även med att 

fylla sin egen plats. 

Under flera års tid har vi kunnat konstatera att det förekommer många vakanta platser på flertalet 

poster, inklusive i själva valberedningen, vilket försvårar arbetet mycket. Konsekvenserna av att 

platserna från regionårsmötena inte fylls är att vi har tomma platser i våra råd, vilket är olyckligt. 

Men en större påverkan på SAU som organisation är att det saknas folk i SAU:s valberedning, som har 

till uppgift att ta fram förslag på centrala positioner såsom ordförande för SAU, styrelseledamöter, 

revisorer etcetera. Det blir därmed ett demokratiskt problem.  

Förslag: 

I stället för en regional valberedning skulle ansvaret för att finna poster till råden och till SAU:s 

valberedning falla på SAU:s medlemsföreningar/barn-och ungdomsverksamheter. De fyra regionerna 

bibehålls och regionernas medlemsföreningar/verksamheter får turas om att äga uppgiften enligt ett 

rullande schema som framtas av SAU centralt. Det blir upp till varje förening/verksamhet hur de vill 

fördela uppgiften inom sig med arbetet att finna personer till posterna, men de ska utse en 

kontaktperson i ärendet gentemot SAU centralt. 

Fördelar med förslaget: 

• SAU som organisation ger medlemsföreningar/verksamheter ett centralt och viktigt

uppdrag/mandat.

• I stället för att finna personer till en regional valberedning finns det automatiskt en

valberedning, dvs själva föreningen/verksamheten. Den posten kan därmed per definition

aldrig vara vakant.

• Det blir fortsättningsvis en geografisk spridning då regionerna bibehålls och alla

föreningar/verksamheter i regionenen kommer att äga uppdraget enligt planerad rotation.



Nackdelar med förslaget: 

• Det kan upplevas som ”orättvist” och tungt att mindre föreningar/verksamheter får samma

ansvar som de större föreningarna/verksamheterna.

Kommentar: Genom att låta mindre föreningar/verksamheter få önska om de vill gå ihop med andra 

mindre föreningar/verksamheter kan de därmed utgöra en större grupp som kan arbeta med frågan 

tillsammans.  SAU centralt skulle kunna vara behjälpliga med att utforma grupper utifrån önskemål.  

• Det finns en ”risk” att en förening/verksamhet enbart tillfrågar personer inom sin egen

förening/verksamhet och därmed hamnar alla poster inom samma förening/verksamhet.

Kommentar: Det finns inget i dagens upplägg som hindrar från att det redan sker så nu. Vi upplever 

det än mer sårbart med dagens upplägg då valberedningen kan bestå av en enda person (eftersom vi 

har många vakanta platser), och därmed kan posterna fyllas utifrån den personens nätverk. Genom 

att ge ansvaret till en hel förening/verksamhet möjliggör vi för ett större nätverk. 

• Det kan upplevas betungande för föreningar/verksamheter.

Kommentar: Vi har full förståelse för att detta kan upplevas betungande. Vi vet om att det på sina 

håll redan är ansträngt, med exempelvis ledarbrist. Men vi anser att vi har kommit till ett läge där en 

förändring behöver ske. SAU-styrelsen vill fortsatt säkra den demokratiska processen inom vår 

organisation och då tror vi att detta kan vara en väg framåt. Att hitta ett sätt där fortsatt arbete med 

SAU:s råd och med SAU:s valberedning möjliggörs är viktigt och vi tror att det är möjligt tillsammans 

med er; SAU:s medlemsföreningar/verksamheter.  

Tidsplan och arbetsgång 

Propositionen lyfts på SAU:s årsmöte 2022 och röstar årsmötet för styrelsens förslag så kommer 

Regionårsmöten 2023 att genomföras med föreningarna/verksamheterna som ”valberedningar”. 

Det innebär att de som på regionårsmötena 2022 väljs in som regionernas valberedningar från och 

med årsmötet 2022 befrias från sina uppdrag och det nya arbetssättet tillträder.  

Röstar årsmötet emot styrelsens förslag fortsätter arbetet i dess nuvarande form. 

Yrkande 

SAU-styrelsen föreslår årsmötet att besluta: 

Att förändra regionernas arbetssätt genom att låta SAU:s medlemsföreningar/barn-och 

ungdomsverksamheter överta det arbete som tidigare har legat på respektive regional 

valberedning. 



Storläger inom UV-scout 

Avsändare: SAU-styrelsen 

På styrelsemöte den 22 januari 2022 beslutade SAU-styrelsen att lägga fram propositionen inför 

årsmöte 2022. 

Bakrundsbeskrivning: UV-scout har genom åren arrangerat en jubelhajk samt fyra storläger som 

infallit vart sjunde år. En unik lägervecka som uppskattats av både scouter och ledare.  

I utvärderingen av Oslagbart (senaste storlägret) önskade lägrets lägerledning ett UV-scoutting för 

att komma i gång med planeringen av ett nytt storläger tidigare samt att reflektera kring följande: 

Vem har mandat att göra vad? Hur lägger vi upp arbetet för att sprida ut engagemanget bland fler 

personer inom UV-scout? Vidare lyftes frågan om att ge SAU-styrelsen i uppdrag att tillsätta 

ledningsgrupp samt projektanställa projektledare. För SAU-styrelsen och UV-scoutrådet var syftet 

med UV-scouttinget att förankra beslutet kring ett eventuellt storläger i hela rörelsen.  

Den 10 november 2021 genomfördes ett UV-scoutting i Vaggeryd dit alla UV-scoutscoutkårer var 

inbjudna att delta. Mötet var inte beslutfattande utan rådgivande till SAU-styrelsen och årsmötet 

2022. Frågan som behandlades var ifall det finns intresse från kårerna att arrangera ett nytt storläger 

och vilket år det ska arrangeras. UV-scouttinget beslutade att ge SAU-styrelsen i uppdrag att 

förbereda en proposition till SAU:s årsmöte 2022 med förslaget att arrangera storläger 2026.  

Efter avslutat UV-scoutting fick UV-scoutrådet till sig åsikter att det rådgivande beslutet inte hade 

skett på korrekt sätt då de beslutande frågorna endast ställdes med “ja” som svarsalternativ samt att 

ingen rösträkning genomfördes. Av den anledningen skickade UV-scoutrådet även ut en enkät till alla 

kårer för att få respons vilket totalt innefattar 75 kårer. I enkäten besvarades bland annat frågan “vill 

vi ha storläger igen” med svarsalternativen “Ja och vi är beredda att jobba för det”, “Ja, men vi som 

kår har inte tid/resurser att arbeta mer för det än vad vi gör inför ett vanligt läger”, samt “Nej, vi är 

nöjda med enbart vanliga läger”. Totalt var det 31 kårer som besvarade enkäten, nedan kan ni ta del 

av fördelningen av enkätsvaren från respondenterna: 

Med UV-scoutting och utskickad enkät som underlag bedömer SAU-styrelsen att majoriteten av UV-

scoutkårerna vill genomföra storläger 2026.  

SAU-styrelsens bedömning är att om arbetet inleds i ett tidigt skede och goda strukturer hinner 

byggas upp där olika ansvarsuppgifter fördelas bredare, så finns det resurser att arrangera storläger 

igen utan att enskilda UV-scoutkårer eller enskilda individer ska belastas för hårt.  



Vidare bedömer SAU-styrelsen att de som deltog på UV-scouttinget var positiva till att ge styrelsen i 

uppdrag att tillsätta ledningsgrupp samt projektanställa projektledare inför storlägret, för att 

möjliggöra att processen startas i god tid. 

Yrkande: SAU-styrelsen föreslår årsmötet att rösta för att SAU ska arrangera ett storläger år 
2026. 

I de fall årsmötet bifaller styrelsens yrkande enligt ovan vill SAU-styrelsen komma med ett 

följdyrkande: 

SAU-styrelsen föreslår årsmötet att rösta för att ge SAU-styrelsen mandat att tillsätta en 
ledningsgrupp samt att projektanställa projektledare inför storlägret. 
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Datum och tid 2021-05-13 kl. 13:30 

Plats Årsmötet sänds från Gullbrannagården men deltagandet sker 

digitalt via Zoom.  

Årsmötet öppnas § 1

Hanna Johansson, SAU:s ordförande, hälsar välkommen och

öppnar årsmötet. Hon presenterar även upplägget för dagen och

ber för dagen.

Presentation av 

styrelsen och 

arbetarkåren  

§ 2

SAU-styrelsen och arbetarkåren presenterar sig.

Fastställande av 

röstlängd och mötets 

behöriga utlysande  

§ 3

Antalet ombud har före årsmötets öppnande registrerats till totalt

97 deltagande med rösträtt. Namn på deltagande ombud finns

registrerat digitalt.

Kallelse och handlingar till årsmötet har skickats ut till 

medlemsföreningarna den 13 april vilket är i linje med SAUs 

stadgar.  

Årsmötet beslutar  

att fastställa röstlängden som ovanstående. 

att godkänna årsmötets behöriga utlysande. 

Fastställande av 

dagordning  

§ 4

Förslag till dagordning har skickats till ombuden genom

årsmöteshandledningen.

Styrelsen föreslår att stryka punkt 13 då den inte är aktuell. 

Övriga frågor: 

a) Informationspunkt om redovisningssystemet REDO

Årsmötet beslutar  

att fastställa dagordningen med föreslagna korrigeringar. 
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Val av presidium § 5

Valberedningen, genom Laura Lundström, presenterar sitt förslag

till presidium för dagens förhandlingar.

Mötesordförande: Sofia Svensson

Vice mötesordförande: Elsa Hördegård

Protokollssekreterare: Lovisa Henrysson

Årsmötet beslutar  

att till mötesordförande välja Sofia Svensson. 

att till vice mötesordförande välja Elsa Hördegård.  

att till protokollssekreterare välja Lovisa Henrysson. 

Val av två justerare § 6

Två justerare att justera protokollet för årsmötets förhandlingar ska

väljas.

Valberedningens förslag är Ellen Martinsson och Mattias 

Lindstam.  

Årsmötet beslutar  

att välja Ellen Martinsson och Mattias Lindstam till att justera 

protokollet för årsmötet. 

Val av två rösträknare § 7

Två rösträknare att räkna röster vid sluten omröstning samt vid

eventuella voteringar ska väljas.

Valberedningens förslag är Carolina Olofsgård och Ulf Häggqvist.

Årsmötet beslutar  

att välja Carolina Olofsgård och Ulf Häggqvist till 

rösträknare. 

Föregående 

årsmötesprotokoll 

§ 8

Protokollet för årsmötet 2020 finns i årsmöteshandledningen.

Årsmötet beslutar  

att lägga föregående års protokoll till handlingarna. 

Hälsningar § 9

Från SAM. Ulf Häggqvist och Kjell Larsson framför hälsningen.
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SAM vill tacka för samarbetet under året och skicka med 

uppmuntran om att fortsätta det goda arbetet med att göra Jesus 

känd och fostra goda människor. SAM och SAU är en rörelse men 

två organisationer och önskar att vi i framtiden fortsatt kan 

samarbeta och finnas där för varandra. De önskar SAU Guds 

välsignelse. 

Från Gullbrannagården. Ewa Bylander framför hälsningen. 

Gullbrannagården har haft ett slitsamt år men vill tacka för det 

stödet som de fått från SAU som ägare. Tacka för att SAU har 

varit stabila ägare som bryr sig, för den insamlingen som gjordes 

förra året samt för alla böner. Gullbrannagården håller just nu på 

med en detaljplan för expandering av gården. Ewa önskar att vi 

fortsatt ska ta med Gullbrannagårdens arbete och personal i 

förbön.  

Från Mullsjö Folkhögskola. Hans Noreliusson framför hälsningen. 

Mullsjö folkhögskolas ledord just nu är att se andra unga. Vi 

behöver lyfta blicken från skärmen så att vi kan se, respektera och 

lyssna på varje människa, oavsett bakgrund. På folkhögskolan 

finns ett blandat utbud av kurser och linjer bland annat allmän 

linje, estetiska inriktningar och KRIK-linjen som nu ska starta med 

två spår, beachvolleyboll och träning. Hans uppmuntrar till att 

boka in möten och församlingsdagar på folkhögskolan och tackar 

för alla böner under året.  

Från KRIK. Hälsningen skickas genom en film. 

Årsmötet beslutar  

att ta emot hälsningarna och lägga dessa till handlingarna. 

Verksamhetsberättelse 

2020 

§ 10

En film med bilder från några av årets arrangemang, både centrala

och lokala, visas. En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet

under 2020 finns även att läsa i årsboken 2020.

Årsmötet beslutar  

att ta emot verksamhetsberättelsen för 2020 samt SAU:s 

årsbok för 2020 och lägga dessa till handlingarna. 
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Ekonomisk 

redogörelse 

§ 11

Laura Lundström, kontorschef SAU, föredrar ärendet och

presenterar den ekonomiska redogörelsen för år 2020.

Intäkterna för 2020 hamnade på 6 233kkr. Anledningen till att det

har frångått budgeten är att insamlingar inte har kunnat göras i

samma utsträckning. SAU har fått extra statsbidrag och det

regionala stödet har ökat, hälften av intäkterna har kommit från

bidragen. Förra året stod bidragen endast för 20%. De gåvor som

SAU får in har varit stabila.

Kostnaderna för 2020 hamnade på 5 880kkr. 

I samband med att intäkterna har sjunkit så har även kostnaderna 

gått ned. Det är de fasta kostnaderna som löner och hyra som står 

för den största delen av kostnaderna. Förmedlade bidrag har varit 

lägre som följd av att insamlingarna har varit lägre. Majoriteten av 

det extra statsbidraget som har betalats ut har även förmedlats 

vidare till de lokala SAU-föreningarna.  

Resultatet för hela verksamhetsåret inklusive finansiella intäkter 

blev 364kkr vilket beror på hårt arbete och intäkter som extra 

statsbidrag och sponsorintäkter som inte var räknat med.  

Balansräkning består av tillgångar och eget kapital och skulder. 

Tillgångar 2020-12-31 uppgick i 9 522kkr. SAU har inga 

långfristiga skulder utan endast kortfristiga skulder vilka bland 

annat består av fakturor som ännu inte betalats. Tillgångar och 

eget kapital/skulder är i balans. 

Årsredovisningen finns i handlingarna med detaljer. Vid frågor så 

finns kontaktuppgifter till Laura. 

Årsmötet beslutar 

att ta emot den  

ekonomiska redogörelsen för år 2020 och lägga den till 

handlingarna. 

Revisorns berättelse § 12

Revisorernas berättelse gällande årsredovisningen skickades ut

tillsammans med handlingarna. Slutsatsen av revisorernas arbete

är att de tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter samt

generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
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Årsmötet beslutar  

att ta emot revisorns berättelse gällande årsredovisningen och 

lägga den till handlingarna. 

Fastställande av 

balans- och 

resultaträkning för 

2020 

§ 13

Stryks efter korrigering av dagordningen.

Beslut om 

ansvarsfrihet 

§ 14

Revisorerna har föreslagit att SAU-styrelsens ledamöter och

generalsekreteraren ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapssåret

2020. SAU-styrelsens ledamöter deltar ej i beslutet.

Årsmötet beslutar  

att bevilja SAU-styrelsens ledamöter och generalsekreteraren 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Fastställande av 

budget 2021 och 

antagande av 

rambudget 2022. 

§ 15

Laura Lundström föredrar ärendet och presenterar budget 2021

samt rambudget 2022 för årsmötet.

Både budget för 2021 och rambudget 2022 utgår från ett normalår 

då vi inte kan förutspå hur pandemin kommer att utveckla sig.  

Några punkter att notera är att det extra statsbidrag som SAU blev 

beviljat 2021 inte finns med i budget då det inte var klart när 

budgeten utformades. I 2022 års rambudget är bidraget medräknat. 

Kategorin varuinköp har missats att korrigeras i till RAM-

budgeten 2022.  

När budgeten för 2022 görs i höst kommer den att utgå från den 

informationen gällande restriktioner som finns tillgängliga då.  

Utfall budget 2021: 0kr 

Förslag på utfall i rambudget 2022: 0kr 

Årsmötet beslutar  

att fastställa budgeten för år 2021. 

att anta rambudgeten för år 2022. 



SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM 

Protokoll 2021-05-13 

Årsmöte 2021 

Sida 1-11 1–31§§

6 

Val av revisorer och 

revisorsersättare för 

verksamhetsåret 2021 

§ 16

Valberedningens förslag till ordinarie revisorer:

Nyval av Mats Angslycke (auktoriserad)

Omval av Gunnel Lindevärn (övrigt vald revisor)

Valberedningens förslag till ersättare: 

Nyval av Eric Walfridsson (auktoriserad) 

Omval av Therese Flygare (övrigt vald revisor) 

Årsmötet beslutar  

att välja Mats Angslycke (auktoriserad) och Gunnel 

Lindevärn till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2021. 

att välja Eric Walfridsson (auktoriserad) och Therese Flygare 

till revisorsersättare för verksamhetsåret 2021. 

Fastställande av 

medlemsavgift 2022 

§ 17

SAU-styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2022 fastställs till

100 kr per medlem.

Årsmötet beslutar  

att fastställa medlemsavgiften till 100 kr per medlem för 

verksamhetsåret 2022. 

Presentation av 

ordförandekandidat 

§ 18

Valberedningens förslag till ordförande för SAU är Elsa

Hördegård från Göteborg.

Presentation av 

styrelsekandidater 

§ 19

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter är Jonathan

Martinsson från Uppsala, Eleonor Dahlgren från Värnamo, Tilda

Ylenfors från Stockholm, Lina Boqvist från Göteborg, Johanna

Hugosson från Vetlanda och omval av Lovisa Henrysson från

Linköping.

Valberedningens förslag finns presenterade i handlingarna och 

Rebecka Jakobsson, styrelseledamot i SAU-styrelsen, intervjuar de 

som är föreslagna på nyval.   
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Val av ordförande för 

SAU intill årsmötet 

2021  

§ 20 

Valberedningens förslag är Elsa Hördegård som ordförande för 

SAU-styrelsen intill årsmötet 2022.  

 

Årsmötet beslutar  

att välja Elsa Hördegård till ordförande för SAU intill 

årsmötet 2022. 

 

Val av 

styrelseledamöter 

intill årsmötet 2024 

§ 21 

Valberedningens förslag består av nyval av Jonathan Martinsson, 

Eleonor Dahlgren och Tilda Ylenfors intill årsmötet 2024 samt 

omval av Lovisa Henrysson intill årsmötet 2024. Vidare föreslår 

valberedningen fyllnadsval av Lina Boqvist och Johanna 

Hugosson intill årsmötet 2023. 

 

Valet genomförs genom microsoft forms och resultatet presenteras 

under § 28. 

 

Verksamhetsplanen 

2020–2025  

§ 22 

Jacob Ämterlind, generalsekreterare SAU,  föredrar ärendet.  

Verksamhetsplanen finns på SAUs hemsida att läsa i sin helhet. 

Dokumentet beskriver vilka SAU är, vilka vi vill vara och vart vi 

är på väg. Jacob uppmuntrar till att använda sig av 

verksamhetsplanen i den lokala föreningen och stämma av 

gentemot den egna verksamheten. På så vis kan 

verksamhetsplanen få inspirera och hjälpa till att lyfta fram 

områden som kanske har glömts bort eller behöver synliggöras 

mer i just er lokala förening. Finns det frågor eller tankar så är alla 

varmt välkomna att höra av sig till kontoret.  

 

Årsmötet beslutar 

att ta emot rapporten och lägga den till handlingarna.  

 

Information om 

regionårsmötena  

§ 23 

Elsa Hördegård föredrar ärendet. Årets fyra regionsårsmöten 

genomfördes digitalt den 4 mars. Mikael Celinder undervisade och 

Michael Jeff Johnsson och Sara Vittgård delade sina tankar i ett 

samtal. 

 

Det finns flera vakanta platser i regionernas valberedningar och 

även SAUs valberedning vilket är ett problem då det är 
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valberedningarna som föreslår personer in i olika råd och 

styrelsen. 

 

SAU-styrelsen har diskuterat eventuella initiativ och förändringar 

för att kunna minska antalet vakanta platser i valberedningarna. 

Några tankar som finns är någon form av intresseanmälan som kan 

skapa ett underlag för valberedningen att arbeta utifrån. En annan 

idé är att omorganisera de regionala valberedningarna så att 

ansvaret roterar mellan olika lokala föreningar. SAU-styrelsen 

uppmanar dem som har tankar och idéer kring de vakanta platserna 

att höra av sig till styrelsen.  

 

Nästa regionårsmöte planeras hållas första torsdagen i mars år 

2022.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

Val av SAUs 

valberedning  

§ 24 

Region nord:  

Vakant intill 2023.  

Annie Målevik (kvarstår) intill 2022. 

 

Region syd:  

Erica Alfredsson (nyval) intill årsmötet 2023. 

Linn Hallberg (kvarstår) intill årsmötet 2022. 

 

Region väst:  

Vakant intill årsmötet 2023. 

Vakant intill årsmötet 2022. 

 

Region öst:  

Vakant intill årsmötet 2023.  

Vakant intill årsmötet 2022. 

 

Förslag på nya personer till valberedningen är således Erica 

Alfredsson intill årsmötet år 2023. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Erica Alfredsson till representant i SAUs 

valberedning intill årsmötet år 2023. 
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Information om 

Covid-19 och hur det 

påverkar SAU 

§ 25 

Generalsekreterare Jacob Ämterlind och kontorschef Laura 

Lundström föredrar ärendet.  

 

Under året har beslut angående upplägg på arrangemangen skett 

löpande och det kommer fortsätta göras utefter den informationen 

som kommer från folkhälsomyndigheten och regeringen. SAU 

strävar efter att vara tydliga i sin kommunikation ut till 

föreningarna och medlemmarna.  

 

Enligt en rapport från MUCF så hade ökningen av psykisk ohälsa 

avstannat år 2019. Hur den utvecklingen har förändrats vet vi ännu 

inte men ett projekt har påbörjats för att undersöka hur pandemin 

har påverkat ungas mående och deras tro. Jacob samlar in material 

från olika föreningar för att få en överblick hur unga i våra 

föreningar mår. För den som har möjlighet och viljan att samla en 

grupp unga i sin lokala förening så kontakta Jacob för mer 

information.  

 

Inför varje arrangemang så har en reviderad budget gjorts då både 

kostnader och intäkter har förändrats i samband med förändringar 

på upplägget. Till följd av pandemin så har SAU haft ett 

medlemstapp vilket kan komma att påverka bidragen. MUCF 

tillåter att ansökningen för bidrag för 2022, vilket bygger på 

medlemsunderlag 2020, får ersättas av 2019-års medlemsantal 

medan Region Jönköpings län (RJL) har gått ut med att de inte gör 

det undantaget. I Västra Götalandsregionen (VG) så har 

medlemsantalet inte uppnått det antalet som behövs för att få söka 

bidrag vilket gör bidragssumman något oklar i dagsläget. 

Personalen på SAU jobbar hårt för att uppnå ett 0-resultat. 

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

Information om 

givande   

§ 26 

Elsa Hördegård föredrar samtliga ärenden. 

 

a) Bärarlaget 

Bärarlaget är en möjlighet att bidra ekonomiskt och genom bön, 

för att säkra SAUs framtid. För den som är månadsgivare skickas 

information ut några gånger per år med information vad som 
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händer inom organisationen. Det går att anmäla sig som 

månadsgivare på SAUs hemsida.  

b) Kyrkoavgiften

En film visas angående att ge sin kyrkoavgift till sin lokala 

församling, SAU och SAM. Mer information finns även på SAUs 

hemsida.  

c) SAUs bön- och insamlingshelg

Den 25–26 september anordnas SAUs bön- och insamlingshelg. 

Då uppmuntras lokala SAU-föreningar att samla in kollekt till 

SAU samt att informera för sin församling kring arbetet som SAU 

gör.  

Årsmötet beslutar  

att ta emot rapporten och lägga den till handlingarna. 

Övriga ärenden § 27

a) Informationspunkt om redovisningssystemet REDO

Laura Lundström föredrar ärendet. På förra årets årsmöte togs det 

beslut att införa ett digitalt medlems-och redovisningssystem.  

Under 2021 så har tio pilotföreningar börjat att testa ett system för 

att kunna forma det så att det passar våra olika lokalföreningar. 

Från och med 2022 kommer det lanseras för samtliga SAU-

föreningar och under hösten kommer det komma mer information. 

Presentationen avslutas med en film.  

Årsmötet beslutar  

att ta emot rapporten och lägga den till handlingarna. 

Presentation av 

resultatet från valet av 

styrelseledamöter  

§ 28

Resultatet från valet av nya styrelseledamöter presenteras.

Röstningen utföll enligt följande:

På 3 år intill årskonferensen 2024: 

Lovisa Henrysson 94 

Eleonor Dahlgren 94 

Tilda Ylenfors 94 

Jonathan Martinsson 93 
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På 2 år intill årskonferensen 2023: 

Johanna Hugosson 94 

Lina Boqvist 94 

Årsmötet beslutar  

att välja Lovisa Henrysson, Eleonor Dahlgren, Tilda Ylenfors 

och Jonathan Martinsson till styrelseledamöter i SAU-

styrelsen intill årskonferensen 2024. 

att välja Johanna Hugosson och Lina Boqvist på två års 

fyllnadsval till styrelseledamöter i SAU-styrelsen intill 

årskonferensen 2023. 

Avtackningar och bön § 29

Hanna Johansson tackar presidiet för dess arbete under dagen samt

avgående styrelseledamöter Caroline Romhagen, Jacob Folkesson,

Catharina Ekeräng och Hannah Hallgrehn för deras arbete som

styrelseledamöter i SAU-styrelsen. Jacob Ämterlind tackar även

Hanna Johansson som idag avgår som ordförande för SAU.  Ett

tack uttrycks även till alla deltagande och alla som jobbar med, i

och för SAU. Mötet avslutas med en bön för SAU och året som

kommer.

Utvärdering § 30

Hanna Johansson uppmanar ombuden att skicka in en utvärdering

till SAU angående årsmötet. Utvärderingen skickas ut via mejl.

Avslutning § 31

Årsmötet avslutas.

Signeras av:  

Sofia Svensson, ordförande 

Lovisa Henrysson, sekreterare 

Ellen Martinsson, justerare 

Mattias Lindstam, justerare 
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