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Datum och tid 2021-05-14 kl. 13:15 

 

Plats Årsmötet äger rum i Opalkyrkan, Göteborg.  

 

Årsmötet öppnas  § 1  

Elsa Hördegård, SAU:s ordförande, hälsar välkommen och öppnar 

årsmötet. Elsa presenterar även upplägget för mötet och 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 

74 deltagande med rösträtt. Namn på deltagande ombud finns 

registrerat digitalt.  

 

Kallelse och handlingar till årsmötet har skickats ut till 

medlemsföreningarna före den 14 april vilket är i linje med SAU:s 

stadgar.  

 

Årsmötet beslutar  

att fastställa röstlängden enligt ovanstående.  

att godkänna årsmötets behöriga utlysande. 

 

Fastställande av 

dagordning  

 

§ 4  

Förslag till dagordning har skickats till ombuden genom 

årsmöteshandledningen. 

 

Årsmötet beslutar  

att fastställa dagordningen. 

  

Val av presidium  

 

§ 5  

Valberedningen, genom sammankallande Marie-Louise Alsäter, 

presenterar sitt förslag till presidium för dagens förhandlingar. 

Mötesordförande: Sofia Svensson 

Vice mötesordförande: Samuel Fors 

Protokollssekreterare: Rebecka Jakobsson 

 

Årsmötet beslutar  
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att till mötesordförande välja Sofia Svensson.  

att till vice mötesordförande välja Samuel Fors.  

att till protokollssekreterare välja Rebecka Jakobsson. 

 

Val av två (2) 

justerare  

 

§ 6  

Två (2) justerare att justera protokollet för årsmötets förhandlingar 

ska väljas.  

 

Valberedningens förslag är Magnus Corneskog och Sofia 

Sandström. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Magnus Corneskog och Sofia Sandström till att 

justera protokollet för årsmötet. 

 

Val av två (2) 

rösträknare  

 

§ 7  

Två (2) rösträknare att räkna röster vid sluten omröstning samt vid 

eventuella voteringar ska väljas.  

Valberedningens förslag är Philip Ekeräng och Johan Melkstam. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Philip Ekeräng och Johan Melkstam till rösträknare. 

 

Föregående 

årsmötesprotokoll 

2021 

§ 8  

Protokollet för årsmötet 2021 finns i årsmöteshandlingarna. 

 

Årsmötet beslutar  

att lägga föregående års protokoll till handlingarna. 

 

Hälsningar § 9 

Från KRIK. Hälsningen skickas genom en film. 

 

Från SAM: Lars-Göran Andreasson som sitter i SAM:s styrelse 

framför hälsningen. 

Lars-Göran delar att SAM är stolta över SAU som 

ungdomsförbund som visat på engagemang och fantasi för att hålla 

igång verksamheter även i pandemi-tider. Lars-Göran framför att 

de nu hoppas på en fantastisk sommar med alla arrangemang SAU 

vanligtvis har. Slutligen önskar han SAU och alla ungdomar Guds 

välsignelse. 
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Årsmötet beslutar  

att ta emot hälsningarna och lägga dessa till handlingarna. 

 

Verksamhetsberättelse 

2021 

 

§ 10 

Jacob Ämterlind, generalsekreterare SAU, föredrar ärendet och 

tackar föreningsledarna för att de varit med och möjliggjort allt 

som genomförts inom SAU trots de senaste årens pandemi. Jacob 

tackar även medarbetarna på SAU-kontoret som jobbat på med 

arrangemang trots påfrestningar som kommer med den konstanta 

risken av att behöva ställa in i sista minut. 

 

En film med bilder från några av årets SAU-arrangemang visas. 

En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2021 finns 

även att läsa i årsboken 2021.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot verksamhetsberättelsen för 2021 samt SAU:s 

årsbok för 2021 och lägga dessa till handlingarna. 

 

Ekonomisk 

redogörelse  

 

§ 11 

Laura Lundström, kontorschef SAU, föredrar ärendet och 

presenterar den ekonomiska redogörelsen för år 2021. 

 

Resultaträkning 

Intäkterna för 2021 hamnade på 7 761 kkr.  

Intäkterna för 2021 var budgeterade till att vara 14 731 kkr, 

därmed blev intäkterna drygt hälften av det budgeterade vilket kan 

förklaras av pandemin och uteblivna arrangemang varifrån stora 

delar av SAU:s intäkter vanligtvis kommer från. Insamlade medel 

nådde inte upp till budget vilket kan förklaras med att insamlingar 

ofta görs på arrangemang, det kan dock konstateras att SAU tagit 

emot ganska många andra gåvor via bland annat bärarlaget och 

andra privata gåvor. Medlemsavgiften har sjunkit vilket kan bero 

på att föreningar inte kunnat driva verksamhet som ett vanligt år. 

Kyrkoavgiften kom inte heller helt upp i budget. Bidragen 

översteg budget lite och stod 2021 för 52 % av de totala intäkterna. 

Staten beslutade att dela ut extra mycket pengar som stöd till barn- 

och ungdomsföreningar som kan påverkats av pandemin, 

däribland SAU. Regionsbidragen har minskat aningen vilket 

troligen beror på att det finns fler föreningar som delar på de totala 

summorna än tidigare. 
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Deltagaravgifter och försäljning är vanligtvis den största 

inkomstkällan och den post som diffar mest gentemot budget 

2021. Det beror på att arrangemang fått ställas in eller ställas om 

vilket lett till andra förutsättningar. Även minskad försäljning av 

exempelvis UV-scoutmaterial. Övriga intäkter innefattar ersättning 

för sjuklönekostnader samt intäkter från årskonferensen 2021. 

 

Kostnaderna för 2021 hamnade på 7 563 kkr. 

Kostnaderna för 2021 var budgeterade till 14 742 kkr.  

Förmedlade bidrag och insamlingar hamnade relativt nära budget 

tack vare att det extra bidrag SAU fick fördelades vidare till lokala 

SAU-föreningar. Varuinköp hamnade långt under budget då det 

främst står för inköp till arrangemang och lagret för UV-

scoutmaterial. Externa kostnader innefattar vanligtvis kostnader 

relaterade till arrangemang vilket förklarar den stora skillnaden i 

posten mellan budget och resultatet 2021. Personalkostnader står 

för den största delen av kostnaderna 2021 och blev aningens högre 

2021 än 2020 på grund av bland annat en projektanställning samt 

minskning av semesterskulder under 2020. 

 

Resultatet för hela verksamhetsåret inklusive finansiella intäkter 

blev 210 kkr. Detta är mycket tack vare de gåvorna SAU fått ta del 

av. 

 

Balansräkning 

Tillgångarna uppgick till 10 014 kkr den 31/12 2021. 

Anläggningstillgångarna består bland annat av andelar i 

Gullbrannagården. Kortfristiga fordringar består bland annat av 

skickade fakturor man inte mottagit betalning för samt ett lån till 

SAM. SAU har inga långfristiga skulder utan endast kortfristiga 

skulder. SAU har en god soliditet på 92 %.  

 

Tillgångar och eget kapital/skulder är i balans. 

 

Årsredovisningen finns i handlingarna med detaljer.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot den ekonomiska redogörelsen för år 2021 och lägga 

den till handlingarna. 
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Revisorernas 

berättelse  

 

§ 12 

Revisorernas berättelse gällande årsredovisningen skickades ut 

tillsammans med handlingarna. Sofia Svensson läser uttalandena 

från revisorernas berättelse. Slutsatsen av revisorernas arbete är att 

de tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter samt 

generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.  

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot revisorernas berättelse gällande årsredovisningen 

och lägga den till handlingarna. 

 

Beslut om 

ansvarsfrihet  

 

§ 13 

Revisorerna har föreslagit att SAU-styrelsens ledamöter och 

generalsekreteraren ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapssåret 

2021. SAU-styrelsens ledamöter deltar ej i beslutet. 

 

Årsmötet beslutar  

att bevilja SAU-styrelsens ledamöter och generalsekreteraren 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

 

Fastställande av 

budget 2022 och 

antagande av 

rambudget 2023. 

 

§ 14 

Elsa Hördegård föredrar ärendet tillsammans med Jacob Ämterlind 

och Laura Lundström.  

 

Elsa Hördegård förklarar att SAU-styrelsen föreslår en ram-budget 

för 2023 med ett negativt resultat med anledningen att använda en 

del av de pengar SAU har. SAU har inte som syfte att samla 

pengar på hög utan att stödja barn- och ungdomsverksamheter och 

vill därmed satsa för att nå dessa mål. Trots två år med pandemi-

restriktioner har det gått bra för SAU ekonomiskt. Därmed anser 

styrelsen att det under 2023 kan vara dags att satsa på något nytt. 

SAU fick också extra statsbidrag och gåvor under 2022 som kan 

användas för att stärka och utveckla SAU:s arbete. Därför har 

styrelsen diskuterat att påbörja någon form av projekt under hösten 

för pengarna som kommit in och fortsätta detta projekt under 2023 

ifall ram-budget går igenom och då använda pengarna som finns 

på banken. 

 

Jacob Ämterlind berättar att SAU skickat ut en enkät där alla 

lokalföreningar fick dela områden som de såg behov inom. Även 

styrelsen samt personalgruppen har pratat om vad de ser för behov. 

Enkäten visar att unga vuxna och psykisk ohälsa är de mest 
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återkommande områdena som föreningar ser behov inom.  

Personalgruppen har även pratat om musik, barn med särskilda 

behov och integration. Det finns därmed fem områden SAU hade 

velat jobba med men för att kunna göra det på ett bra sätt behöver 

området smalnas av. Tanken från styrelsen och personalen är att 

man fokuserar på unga vuxna och musik där SAU exempelvis 

projektanställer någon som jobbar riktat mot 

föreningarna/församlingarna i stället för att jobba med 

arrangemang. Integration, barn med särskilda behov och psykisk 

ohälsa är områden där det finns bra material utarbetade i andra 

sammanhang som SAU jobbar nära med. Därmed är tanken att 

koppla på och jobba med dessa organisationer inom de områdena. 

 

Laura Lundström presenterar budget 2022 samt rambudget 2023 

för årsmötet. 

Insamlade medel budgeterar SAU fortsatt högt då det anses finnas 

många glada givare inom organisationen. Kyrkoavgiften ligger 

fortsatt på en lite lägre nivå som tros vara nåbar. När det gäller 

bidrag finns det en del osäkra moment, bland annat minskat antal 

medlemmar som är en byggsten för de flesta bidrag SAU söker. 

Under pandemin har SAU fått dispens från myndigheter och 

regioner man söker bidrag från gällande medlemsbaserat bidrag 

som annars hade påverkats av pandemin. Därmed är 

förhoppningen att kunna hålla budgeterad nivå även 2022. Målet 

är att deltagaravgifter och försäljning ska kunna hålla en högre 

nivå under 2022 och 2023 med arrangemang som vanligt. 

Kostnaderna uppskattas vara relativt lika 2022 och 2023 utan 

större påverkan av pandemi.  

 

Utfall budget 2022: 0 kkr 

Förslag på utfall i rambudget 2023: -250 kkr 

 

Mer information om budget och rambudget finns att läsa i 

årsmöteshandlingarna. 

 

Årsmötet beslutar  

att fastställa budgeten för år 2022.  

att anta rambudgeten för år 2023. 

 

Val av revisorer och 

revisorsersättare för 

verksamhetsåret 2022 

§ 15 

En förändring av förslag på revisorer har skett efter att 

handlingarna gått ut. Ombuden har informerats om ändringen i 
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separat utskick inför årsmötet. Marie-Louise Alsäter presenterar 

valberedningens förslag enligt nedan. 
 

Valberedningens förslag till ordinarie revisorer: 

Nyval av Leif Göransson (auktoriserad)  

Omval av Gunnel Lindevärn (övrigt vald revisor) 

 

Valberedningens förslag till revisorssuppleanter: 

Nyval av Frida Stålknapp (auktoriserad) 

Omval av Therese Flygare (övrigt vald revisor) 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Leif Göransson (auktoriserad) och Gunnel Lindevärn 

till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2022.  

att välja Frida  Stålknapp (auktoriserad) och Therese Flygare 

till revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2022. 

  

Fastställande av 

medlemsavgift 2023  

§ 16 

SAU-styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2023 fastställs till 

100 kr per medlem.  

 

Årsmötet beslutar  

att fastställa medlemsavgiften till 100 kr per medlem för 

verksamhetsåret 2023. 

 

Presentation av 

ordförandekandidat  

§ 17 

Marie-Louise Alsäter presenterar att valberedningens förslag till 

ordförande för SAU är Elsa Hördegård från Göteborg. 

 

Valberedningens förslag finns presenterat i handlingarna och Lina 

Boqvist, styrelseledamot i SAU-styrelsen, intervjuar föreslagen 

ordförande. 

 

Presentation av 

styrelsekandidater  

§ 18 

Marie-Louise Alsäter presenterar att valberedningens förslag till 

nya styrelseledamöter är Jacob Wadskog från Ölmstad och 

Magnus Friberg från Bankeryd samt omval av Emil Vide från 

Göteborg och Axel Swahn från Göteborg.  

 

Valberedningens förslag finns presenterade i handlingarna och 

Lina Boqvist, styrelseledamot i SAU-styrelsen, intervjuar 
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föreslagna styrelseledamöter som är på plats. Magnus Friberg är 

frånvarande och intervjuas därmed inte. 

 

Val av ordförande för 

SAU intill årsmötet 

2023 

§ 19 

Valberedningens förslag är Elsa Hördegård som ordförande för 
SAU-styrelsen intill årsmötet 2023. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Elsa Hördegård till ordförande för SAU intill 

årsmötet 2023. 

 

Val av 

styrelseledamöter 

intill årsmötet 2025 

§ 20 

Valberedningens förslag består av nyval av Jacob Wadskog intill 

årsmötet 2025 samt omval av Emil Vide och Axel Swahn intill 

årsmötet 2025. Vidare föreslår valberedningen fyllnadsval av 

Magnus Friberg intill årsmötet 2023. 

 
Valet genomförs på slutna valsedlar och resultatet presenteras 

under § 27. 
 

Information om 

regionsårsmötena  

§ 21 

Elsa Hördegård föredrar ärendet. Årets fyra (4) regionsårsmöten 

genomfördes i Klockaregårdskyrkan i Malmbäck den 3 mars. 

SAM:s missionsföreståndare Ulf Häggqvist undervisade. 

Nästa regionsårsmöten planeras hållas första torsdagen i mars år 

2023. 

 

Årsmötet beslutar  

att ta emot rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

Proposition gällande 

regionala 

valberedningar 

§ 22 

Elsa Hördegård och Samuel Fors föredrar ärendet. Propositionen i 

sin helhet finns i årsmöteshandlingarna. 

 

Elsa Hördegård förklarar varför SAU är uppdelat i fyra regioner 

samt hur valberedningarna från tre av regionerna är tomma, vilket 

gör att det inte finns någon som föreslår namn till SAU:s 

valberedning eller till SAU:s råd. SAU:s valberedning föreslår i 

sin tur bland annat platser till SAU:s styrelse. Tyvärr har det 

funnits vakanta platser i flera år och styrelsen föreslår därför att 

omstrukturera de regionala valberedningarna genom att dela ut 

uppdraget till lokala föreningar och barn- och 

ungdomsverksamheter. 
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Samuel Fors informerar fördelar med styrelsens förslag, till 

exempel blir det inte några vakanta roller utan det finns alltid en 

förening som är ansvarig för att föreslå personer. Den regionala 

spridningen kommer kvarstå då föreningar från olika regioner 

kommer väljas. Det är också viktigt att alla får möjlighet att hjälpa 

till på detta sätt, oavsett storlek på ens lokala förening. Det finns 

även nackdelar som att mindre föreningar får samma uppdrag som 

större föreningar. Ett förslag för att lösa detta är att flertal små 

föreningar kan gå ihop. Det kan också finnas en risk att man fyller 

stolarna med personer från sin egen förening men i nuläget finns 

det inget som hindrar att det är så även med nuvarande system. Det 

kan även upplevas betungande att få ett sådant uppdrag vilket är 

förståeligt men är man fler som delar på det är förhoppningen att 

det inte blir så betungande. 

 

Mötesdeltagare tog upp frågor och funderingar. Bland annat lyftes 

en fråga om vad som kan vara grundorsaken till problemet och om 

denna omstrukturering kommer lösa det problemet. Elsa 

Hördegård svarade genom att förklara att SAU-styrelsen under de 

senaste åren försökt att använda olika strategier för att öka 

engagemanget men utan lyckat resultat och att man därför ser en 

omstrukturering som nödvändig. En annan deltagare delade att han 

ansåg att förslaget var bra då det är viktigt att få in många olika 

perspektiv i en valberedning vilket man kan få om rollerna 

fördelas bland alla SAU-föreningar och barn- och 

ungdomsverksamheter. Ett förslag om att dela information om 

vakanta roller till alla föreningar och barn- och 

ungdomsverksamheter lyftes för att öka medvetenheten och 

möjligheten att tipsa om passande personer från alla håll, inte bara 

sittande valberedning vilket styrelsen höll med om var en bra idé. 

 

Årsmötet beslutar 

att bifalla styrelsens proposition och därmed förändra 

regionernas arbetssätt genom att låta SAU:s 

medlemsföreningar/barn- och ungdomsverksamheter överta 

det arbete som tidigare har legat på respektive regional 

valberedning samt att de nuvarande regionala 

valberedningarna i och med detta upplöses. 
 

Proposition gällande 

storläger UV-scout 

§ 23 

Axel Swahn och Ellinor Dahlgren föredrar ärendet. Propositionen i 

sin helhet finns i årsmöteshandlingarna. 
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Ellinor Dahlgren delger att man under scouttinget i november 

2021 diskuterade om ett nytt storläger skulle anordnas. Det 

rådgivande beslutet mötet kom fram till var att man skulle 

arrangera ett storläger 2026. Efter scouttinget kom det en del 

åsikter om att frågan inte ställts korrekt utan enbart med möjlighet 

till ett ja-svar. Därför valde scoutrådet att skicka ut en 

förtydligande enkät som alla kårer fick möjlighet att svara på. 31 

av 75 kårer svarade. 71 % svarade att man ville ha storläger men 

inte hade resurser att arbeta med det mer än ett vanligt läger, 16 % 

ville ha storläger och var beredda att jobba för det och 13 % var 

nöjda med vanliga läger. Styrelsen har utifrån detta som förslag att 

anordna ett storläger 2026 men att komma igång med arbetet i ett 

tidigare skede. Tanken är att scoutkårerna inte ska lägga mer tid på 

storlägret än ett vanligt UV-läger genom att arbetet för lägret 

startas tidigare och arbetsuppgifterna fördelas på fler personer. 

 

Mötesdeltagare delade vissa funderingar. Exempelvis frågade 

någon hur SAU ser på att återanvända lägerplatser för att minska 

arbetsbördan. SAU:s UV-scoutkonsulent svarade att man gärna 

gör det och förhoppningsvis kommer kunna göra det framöver. 

 

Årsmötet beslutar 

att bifalla styrelsens proposition och därmed att SAU ska 

arrangera ett storläger år 2026.  

 

att ge SAU-styrelsen mandat att tillsätta en ledningsgrupp 

samt att projektanställa projektledare inför storlägret.  

 

Val av SAU:s 

valberedning  

§ 24 

Region nord:  

Vakant (intill årsmötet 2024)  

Vakant (intill årsmötet 2023) 

 

Region syd:  

Vakant (intill årsmötet 2024)  

Erica Alfredsson (kvarstår intill årsmötet 2023) 

 

Region väst:  

Linn Hallberg (intill årsmötet 2024)  

Lina Wernmyr (fyllnadsval intill årsmötet 2023) 
 

Region öst:  
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Vakant (intill årsmötet 2024)  

Vidar Aldeborg (fyllnadsval intill årsmötet 2023) 
 

Förslag på nya personer till valberedningen är således Linn 

Hallberg intill årsmötet 2024 samt fyllnadsval av Lina Wernmyr 

och Vidar Aldeborg intill årsmötet 2023. 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Linn Hallberg till representant i SAUs valberedning 

samt Lina Wernmyr och Vidar Aldeborg på ett års fyllnadsval 

till representant i SAUs valberedning intill årsmötet år 2024. 

 

Information om 

givande   

§ 25 

Axel Swahn föredrar samtliga ärenden. 

 

a) Bärarlaget 

Bärarlaget är en möjlighet för alla som vill vara med och stötta 

SAU ekonomiskt och genom bön på längre sikt. Med bärarlaget 
kan man ge en valfri summa varje månad via autogiro. Det håller 
på att göras en förändring i strukturen för detta, förhoppningsvis 

finns det en ny insamlingsmetod i höst. 
 

b) Kyrkoavgiften 

En film visas angående att ge sin kyrkoavgift till sin lokala 

SAM/SAU-församling. Mer information finns även på SAU:s 

hemsida.  

 

c) SAU:s bön- och insamlingshelg 

Den sista helgen i september anordnas SAU:s bön- och 

insamlingshelg. Då uppmuntras lokala SAU-föreningar och barn- 
och ungdomsverksamheter att samla in kollekt till SAU samt att 
informera för sin församling kring arbetet som SAU gör. Det finns 

även möjlighet att boka ett besök av någon från SAU:s styrelse 
eller anställda denna helg. 

 

Övriga ärenden  § 26 

 

Presentation av 

resultatet från valet av 

styrelseledamöter  

§ 27 

Resultatet från valet av nya styrelseledamöter presenteras. 

Röstningen utföll enligt följande:  

 

På tre (3) år intill årskonferensen 2025: 

Jacob Wadskog 72 

Emil Vide 72 
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Axel Swahn 70 

Övrig 1 

 

På ett (1) år intill årskonferensen 2023: 

Magnus Friberg 72 

 

Årsmötet beslutar  

att välja Jacob Wadskog, Emil Vide och Axel Swahn till 

styrelseledamöter i SAU-styrelsen intill årskonferensen 2025. 

att välja Magnus Friberg på ett års fyllnadsval till 

styrelseledamot i SAU-styrelsen intill årskonferensen 2023. 

 

Avtackningar och bön  § 28 

Elsa Hördegård tackar presidiet för dess arbete under dagen, 

avgående styrelseledamöter för deras insatser och Opalkyrkan som 

stått värd för årsmötet. Jacob Ämterlind tackar även styrelsen och 

alla som jobbar med, i och för SAU. Mötet avslutas med en bön 

för SAU och året som kommer. 

 

Utvärdering  § 29 

Sofia Svensson uppmanar ombuden att skicka in en utvärdering till 

SAU angående årsmötet. Utvärderingen fick man tillgång till via 

att skanna en QR-kod på plats i Opalkyrkan. 

 

Avslutning  § 30 

Årsmötet avslutas. 

 

Signeras av:  

Sofia Svensson, ordförande 

Rebecka Jakobsson, sekreterare 

Magnus Corneskog, justerare 

Sofia Sandström, justerare 
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       /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/SkJZF2Euc
       REBECKA
       JAKOBSSON
       rebecka.jakobssons@gmail.com
       199608222882
       1996/08/22
       213.115.200.190
     
    
     199608222882
     2022-06-01T10:19:28.734Z
   
    
     /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/SkJZF2Euc
     REBECKA
     JAKOBSSON
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-01T11:16:36.369Z
    SkVFtjEu9
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      84.216.128.164
      2022-06-01T11:16:36.350Z
    
     SkVFtjEu9
     2022-06-01T11:16:36.350Z
     /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/SkVFtjEu9
     /envelopes/BkZ-tsVd9
   
    
     /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/SkVFtjEu9
     Sofia
     Svensson
     84.216.128.164
   
  
   
    signature.created
    2022-06-01T11:17:13.614Z
    S1fWKjNdq.c8d7202b-a630-4f80-85d4-9076b7ebc592
    
     S1fWKjNdq.c8d7202b-a630-4f80-85d4-9076b7ebc592
     /envelopes/BkZ-tsVd9/documents/S1fWKjNdq/signatures/S1fWKjNdq.c8d7202b-a630-4f80-85d4-9076b7ebc592
     /envelopes/BkZ-tsVd9/documents/S1fWKjNdq
     
      /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/SkVFtjEu9
      Sofia Ellen Maria
      Svensson
      1991/01/10
      199101102581
    
     signed
     bankid-se
     Sofia Ellen Maria
     Svensson
     1991/01/10
     84.216.128.164
     
      S1fWKjNdq
      dc80fade-f2ce-486c-bc02-0eb8b2a2a691
      true
      2022-06-01T11:17:12.886Z
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       /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/SkVFtjEu9
       Sofia Ellen Maria
       Svensson
       sofiaellensvensson@gmail.com
       199101102581
       1991/01/10
       84.216.128.164
     
    
     199101102581
     2022-06-01T11:17:12.886Z
   
    
     /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/SkVFtjEu9
     Sofia Ellen Maria
     Svensson
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-03T14:26:00.578Z
    S1CcK2VOc
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      213.244.240.50
    
     S1CcK2VOc
     2022-06-03T14:26:00.562Z
     /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/S1CcK2VOc
     /envelopes/BkZ-tsVd9
   
    
     /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/S1CcK2VOc
     Sofia
     Sandström
     213.244.240.50
   
  
   
    signature.created
    2022-06-03T14:30:20.804Z
    S1fWKjNdq.1d77ec22-0756-48e7-a87a-6db1ef1839c5
    
     S1fWKjNdq.1d77ec22-0756-48e7-a87a-6db1ef1839c5
     /envelopes/BkZ-tsVd9/documents/S1fWKjNdq/signatures/S1fWKjNdq.1d77ec22-0756-48e7-a87a-6db1ef1839c5
     /envelopes/BkZ-tsVd9/documents/S1fWKjNdq
     
      /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/S1CcK2VOc
      Emma Sofia
      Sandström
      1973/12/30
      197312305969
    
     signed
     bankid-se
     Emma Sofia
     Sandström
     1973/12/30
     213.244.240.50
     
      S1fWKjNdq
      d2d128c9-e32e-42c3-8b4c-ba829ebbca91
      true
      2022-06-03T14:30:20.091Z
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       /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/S1CcK2VOc
       Emma Sofia
       Sandström
       sofia.joacim@icloud.com
       197312305969
       1973/12/30
       213.244.240.50
     
    
     197312305969
     2022-06-03T14:30:20.091Z
   
    
     /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/S1CcK2VOc
     Emma Sofia
     Sandström
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-06-06T16:04:29.935Z
    HkZUFhEO5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 Edg/102.0.1245.33
      216.158.109.136
      2022-06-06T16:04:29.914Z
    
     HkZUFhEO5
     2022-06-06T16:04:29.914Z
     /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/HkZUFhEO5
     /envelopes/BkZ-tsVd9
   
    
     /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/HkZUFhEO5
     Magnus
     Corneskog
     216.158.109.136
   
  
   
    signature.created
    2022-06-06T16:08:23.317Z
    S1fWKjNdq.11b6b048-b127-45cb-90b6-7ec21864a284
    
     S1fWKjNdq.11b6b048-b127-45cb-90b6-7ec21864a284
     /envelopes/BkZ-tsVd9/documents/S1fWKjNdq/signatures/S1fWKjNdq.11b6b048-b127-45cb-90b6-7ec21864a284
     /envelopes/BkZ-tsVd9/documents/S1fWKjNdq
     
      /envelopes/BkZ-tsVd9/recipients/HkZUFhEO5
      MAGNUS
      CORNESKOG
      1977/05/01
      197705012511
    
     signed
     bankid-se
     MAGNUS
     CORNESKOG
     1977/05/01
     216.158.109.136
     
      S1fWKjNdq
      a69cfbd2-3a4d-417e-9d6c-d490938b2682
      true
      2022-06-06T16:08:22.513Z
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Datum och tid 2021-05-14 kl. 13:15 


 


Plats Årsmötet äger rum i Opalkyrkan, Göteborg.  


 


Årsmötet öppnas  § 1  


Elsa Hördegård, SAU:s ordförande, hälsar välkommen och öppnar 


årsmötet. Elsa presenterar även upplägget för mötet och 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 


74 deltagande med rösträtt. Namn på deltagande ombud finns 


registrerat digitalt.  


 


Kallelse och handlingar till årsmötet har skickats ut till 


medlemsföreningarna före den 14 april vilket är i linje med SAU:s 


stadgar.  


 


Årsmötet beslutar  


att fastställa röstlängden enligt ovanstående.  


att godkänna årsmötets behöriga utlysande. 


 


Fastställande av 


dagordning  


 


§ 4  


Förslag till dagordning har skickats till ombuden genom 


årsmöteshandledningen. 


 


Årsmötet beslutar  


att fastställa dagordningen. 


  


Val av presidium  


 


§ 5  


Valberedningen, genom sammankallande Marie-Louise Alsäter, 


presenterar sitt förslag till presidium för dagens förhandlingar. 


Mötesordförande: Sofia Svensson 


Vice mötesordförande: Samuel Fors 


Protokollssekreterare: Rebecka Jakobsson 


 


Årsmötet beslutar  
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att till mötesordförande välja Sofia Svensson.  


att till vice mötesordförande välja Samuel Fors.  


att till protokollssekreterare välja Rebecka Jakobsson. 


 


Val av två (2) 


justerare  


 


§ 6  


Två (2) justerare att justera protokollet för årsmötets förhandlingar 


ska väljas.  


 


Valberedningens förslag är Magnus Corneskog och Sofia 


Sandström. 


 


Årsmötet beslutar  


att välja Magnus Corneskog och Sofia Sandström till att 


justera protokollet för årsmötet. 


 


Val av två (2) 


rösträknare  


 


§ 7  


Två (2) rösträknare att räkna röster vid sluten omröstning samt vid 


eventuella voteringar ska väljas.  


Valberedningens förslag är Philip Ekeräng och Johan Melkstam. 


 


Årsmötet beslutar  


att välja Philip Ekeräng och Johan Melkstam till rösträknare. 


 


Föregående 


årsmötesprotokoll 


2021 


§ 8  


Protokollet för årsmötet 2021 finns i årsmöteshandlingarna. 


 


Årsmötet beslutar  


att lägga föregående års protokoll till handlingarna. 


 


Hälsningar § 9 


Från KRIK. Hälsningen skickas genom en film. 


 


Från SAM: Lars-Göran Andreasson som sitter i SAM:s styrelse 


framför hälsningen. 


Lars-Göran delar att SAM är stolta över SAU som 


ungdomsförbund som visat på engagemang och fantasi för att hålla 


igång verksamheter även i pandemi-tider. Lars-Göran framför att 


de nu hoppas på en fantastisk sommar med alla arrangemang SAU 


vanligtvis har. Slutligen önskar han SAU och alla ungdomar Guds 


välsignelse. 
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Årsmötet beslutar  


att ta emot hälsningarna och lägga dessa till handlingarna. 


 


Verksamhetsberättelse 


2021 


 


§ 10 


Jacob Ämterlind, generalsekreterare SAU, föredrar ärendet och 


tackar föreningsledarna för att de varit med och möjliggjort allt 


som genomförts inom SAU trots de senaste årens pandemi. Jacob 


tackar även medarbetarna på SAU-kontoret som jobbat på med 


arrangemang trots påfrestningar som kommer med den konstanta 


risken av att behöva ställa in i sista minut. 


 


En film med bilder från några av årets SAU-arrangemang visas. 


En utförlig redogörelse för SAU:s verksamhet under 2021 finns 


även att läsa i årsboken 2021.  


 


Årsmötet beslutar  


att ta emot verksamhetsberättelsen för 2021 samt SAU:s 


årsbok för 2021 och lägga dessa till handlingarna. 


 


Ekonomisk 


redogörelse  


 


§ 11 


Laura Lundström, kontorschef SAU, föredrar ärendet och 


presenterar den ekonomiska redogörelsen för år 2021. 


 


Resultaträkning 


Intäkterna för 2021 hamnade på 7 761 kkr.  


Intäkterna för 2021 var budgeterade till att vara 14 731 kkr, 


därmed blev intäkterna drygt hälften av det budgeterade vilket kan 


förklaras av pandemin och uteblivna arrangemang varifrån stora 


delar av SAU:s intäkter vanligtvis kommer från. Insamlade medel 


nådde inte upp till budget vilket kan förklaras med att insamlingar 


ofta görs på arrangemang, det kan dock konstateras att SAU tagit 


emot ganska många andra gåvor via bland annat bärarlaget och 


andra privata gåvor. Medlemsavgiften har sjunkit vilket kan bero 


på att föreningar inte kunnat driva verksamhet som ett vanligt år. 


Kyrkoavgiften kom inte heller helt upp i budget. Bidragen 


översteg budget lite och stod 2021 för 52 % av de totala intäkterna. 


Staten beslutade att dela ut extra mycket pengar som stöd till barn- 


och ungdomsföreningar som kan påverkats av pandemin, 


däribland SAU. Regionsbidragen har minskat aningen vilket 


troligen beror på att det finns fler föreningar som delar på de totala 


summorna än tidigare. 
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Deltagaravgifter och försäljning är vanligtvis den största 


inkomstkällan och den post som diffar mest gentemot budget 


2021. Det beror på att arrangemang fått ställas in eller ställas om 


vilket lett till andra förutsättningar. Även minskad försäljning av 


exempelvis UV-scoutmaterial. Övriga intäkter innefattar ersättning 


för sjuklönekostnader samt intäkter från årskonferensen 2021. 


 


Kostnaderna för 2021 hamnade på 7 563 kkr. 


Kostnaderna för 2021 var budgeterade till 14 742 kkr.  


Förmedlade bidrag och insamlingar hamnade relativt nära budget 


tack vare att det extra bidrag SAU fick fördelades vidare till lokala 


SAU-föreningar. Varuinköp hamnade långt under budget då det 


främst står för inköp till arrangemang och lagret för UV-


scoutmaterial. Externa kostnader innefattar vanligtvis kostnader 


relaterade till arrangemang vilket förklarar den stora skillnaden i 


posten mellan budget och resultatet 2021. Personalkostnader står 


för den största delen av kostnaderna 2021 och blev aningens högre 


2021 än 2020 på grund av bland annat en projektanställning samt 


minskning av semesterskulder under 2020. 


 


Resultatet för hela verksamhetsåret inklusive finansiella intäkter 


blev 210 kkr. Detta är mycket tack vare de gåvorna SAU fått ta del 


av. 


 


Balansräkning 


Tillgångarna uppgick till 10 014 kkr den 31/12 2021. 


Anläggningstillgångarna består bland annat av andelar i 


Gullbrannagården. Kortfristiga fordringar består bland annat av 


skickade fakturor man inte mottagit betalning för samt ett lån till 


SAM. SAU har inga långfristiga skulder utan endast kortfristiga 


skulder. SAU har en god soliditet på 92 %.  


 


Tillgångar och eget kapital/skulder är i balans. 


 


Årsredovisningen finns i handlingarna med detaljer.  


 


Årsmötet beslutar  


att ta emot den ekonomiska redogörelsen för år 2021 och lägga 


den till handlingarna. 
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Revisorernas 


berättelse  


 


§ 12 


Revisorernas berättelse gällande årsredovisningen skickades ut 


tillsammans med handlingarna. Sofia Svensson läser uttalandena 


från revisorernas berättelse. Slutsatsen av revisorernas arbete är att 


de tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter samt 


generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.  


 


Årsmötet beslutar  


att ta emot revisorernas berättelse gällande årsredovisningen 


och lägga den till handlingarna. 


 


Beslut om 


ansvarsfrihet  


 


§ 13 


Revisorerna har föreslagit att SAU-styrelsens ledamöter och 


generalsekreteraren ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapssåret 


2021. SAU-styrelsens ledamöter deltar ej i beslutet. 


 


Årsmötet beslutar  


att bevilja SAU-styrelsens ledamöter och generalsekreteraren 


ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 


 


Fastställande av 


budget 2022 och 


antagande av 


rambudget 2023. 


 


§ 14 


Elsa Hördegård föredrar ärendet tillsammans med Jacob Ämterlind 


och Laura Lundström.  


 


Elsa Hördegård förklarar att SAU-styrelsen föreslår en ram-budget 


för 2023 med ett negativt resultat med anledningen att använda en 


del av de pengar SAU har. SAU har inte som syfte att samla 


pengar på hög utan att stödja barn- och ungdomsverksamheter och 


vill därmed satsa för att nå dessa mål. Trots två år med pandemi-


restriktioner har det gått bra för SAU ekonomiskt. Därmed anser 


styrelsen att det under 2023 kan vara dags att satsa på något nytt. 


SAU fick också extra statsbidrag och gåvor under 2022 som kan 


användas för att stärka och utveckla SAU:s arbete. Därför har 


styrelsen diskuterat att påbörja någon form av projekt under hösten 


för pengarna som kommit in och fortsätta detta projekt under 2023 


ifall ram-budget går igenom och då använda pengarna som finns 


på banken. 


 


Jacob Ämterlind berättar att SAU skickat ut en enkät där alla 


lokalföreningar fick dela områden som de såg behov inom. Även 


styrelsen samt personalgruppen har pratat om vad de ser för behov. 


Enkäten visar att unga vuxna och psykisk ohälsa är de mest 
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återkommande områdena som föreningar ser behov inom.  


Personalgruppen har även pratat om musik, barn med särskilda 


behov och integration. Det finns därmed fem områden SAU hade 


velat jobba med men för att kunna göra det på ett bra sätt behöver 


området smalnas av. Tanken från styrelsen och personalen är att 


man fokuserar på unga vuxna och musik där SAU exempelvis 


projektanställer någon som jobbar riktat mot 


föreningarna/församlingarna i stället för att jobba med 


arrangemang. Integration, barn med särskilda behov och psykisk 


ohälsa är områden där det finns bra material utarbetade i andra 


sammanhang som SAU jobbar nära med. Därmed är tanken att 


koppla på och jobba med dessa organisationer inom de områdena. 


 


Laura Lundström presenterar budget 2022 samt rambudget 2023 


för årsmötet. 


Insamlade medel budgeterar SAU fortsatt högt då det anses finnas 


många glada givare inom organisationen. Kyrkoavgiften ligger 


fortsatt på en lite lägre nivå som tros vara nåbar. När det gäller 


bidrag finns det en del osäkra moment, bland annat minskat antal 


medlemmar som är en byggsten för de flesta bidrag SAU söker. 


Under pandemin har SAU fått dispens från myndigheter och 


regioner man söker bidrag från gällande medlemsbaserat bidrag 


som annars hade påverkats av pandemin. Därmed är 


förhoppningen att kunna hålla budgeterad nivå även 2022. Målet 


är att deltagaravgifter och försäljning ska kunna hålla en högre 


nivå under 2022 och 2023 med arrangemang som vanligt. 


Kostnaderna uppskattas vara relativt lika 2022 och 2023 utan 


större påverkan av pandemi.  


 


Utfall budget 2022: 0 kkr 


Förslag på utfall i rambudget 2023: -250 kkr 


 


Mer information om budget och rambudget finns att läsa i 


årsmöteshandlingarna. 


 


Årsmötet beslutar  


att fastställa budgeten för år 2022.  


att anta rambudgeten för år 2023. 


 


Val av revisorer och 


revisorsersättare för 


verksamhetsåret 2022 


§ 15 


En förändring av förslag på revisorer har skett efter att 


handlingarna gått ut. Ombuden har informerats om ändringen i 
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separat utskick inför årsmötet. Marie-Louise Alsäter presenterar 


valberedningens förslag enligt nedan. 
 


Valberedningens förslag till ordinarie revisorer: 


Nyval av Leif Göransson (auktoriserad)  


Omval av Gunnel Lindevärn (övrigt vald revisor) 


 


Valberedningens förslag till revisorssuppleanter: 


Nyval av Frida Stålknapp (auktoriserad) 


Omval av Therese Flygare (övrigt vald revisor) 


 


Årsmötet beslutar  


att välja Leif Göransson (auktoriserad) och Gunnel Lindevärn 


till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2022.  


att välja Frida  Stålknapp (auktoriserad) och Therese Flygare 


till revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2022. 


  


Fastställande av 


medlemsavgift 2023  


§ 16 


SAU-styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2023 fastställs till 


100 kr per medlem.  


 


Årsmötet beslutar  


att fastställa medlemsavgiften till 100 kr per medlem för 


verksamhetsåret 2023. 


 


Presentation av 


ordförandekandidat  


§ 17 


Marie-Louise Alsäter presenterar att valberedningens förslag till 


ordförande för SAU är Elsa Hördegård från Göteborg. 


 


Valberedningens förslag finns presenterat i handlingarna och Lina 


Boqvist, styrelseledamot i SAU-styrelsen, intervjuar föreslagen 


ordförande. 


 


Presentation av 


styrelsekandidater  


§ 18 


Marie-Louise Alsäter presenterar att valberedningens förslag till 


nya styrelseledamöter är Jacob Wadskog från Ölmstad och 


Magnus Friberg från Bankeryd samt omval av Emil Vide från 


Göteborg och Axel Swahn från Göteborg.  


 


Valberedningens förslag finns presenterade i handlingarna och 


Lina Boqvist, styrelseledamot i SAU-styrelsen, intervjuar 
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föreslagna styrelseledamöter som är på plats. Magnus Friberg är 


frånvarande och intervjuas därmed inte. 


 


Val av ordförande för 


SAU intill årsmötet 


2023 


§ 19 


Valberedningens förslag är Elsa Hördegård som ordförande för 
SAU-styrelsen intill årsmötet 2023. 


 


Årsmötet beslutar  


att välja Elsa Hördegård till ordförande för SAU intill 


årsmötet 2023. 


 


Val av 


styrelseledamöter 


intill årsmötet 2025 


§ 20 


Valberedningens förslag består av nyval av Jacob Wadskog intill 


årsmötet 2025 samt omval av Emil Vide och Axel Swahn intill 


årsmötet 2025. Vidare föreslår valberedningen fyllnadsval av 


Magnus Friberg intill årsmötet 2023. 


 
Valet genomförs på slutna valsedlar och resultatet presenteras 


under § 27. 
 


Information om 


regionsårsmötena  


§ 21 


Elsa Hördegård föredrar ärendet. Årets fyra (4) regionsårsmöten 


genomfördes i Klockaregårdskyrkan i Malmbäck den 3 mars. 


SAM:s missionsföreståndare Ulf Häggqvist undervisade. 


Nästa regionsårsmöten planeras hållas första torsdagen i mars år 


2023. 


 


Årsmötet beslutar  


att ta emot rapporten och lägga den till handlingarna. 


 


Proposition gällande 


regionala 


valberedningar 


§ 22 


Elsa Hördegård och Samuel Fors föredrar ärendet. Propositionen i 


sin helhet finns i årsmöteshandlingarna. 


 


Elsa Hördegård förklarar varför SAU är uppdelat i fyra regioner 


samt hur valberedningarna från tre av regionerna är tomma, vilket 


gör att det inte finns någon som föreslår namn till SAU:s 


valberedning eller till SAU:s råd. SAU:s valberedning föreslår i 


sin tur bland annat platser till SAU:s styrelse. Tyvärr har det 


funnits vakanta platser i flera år och styrelsen föreslår därför att 


omstrukturera de regionala valberedningarna genom att dela ut 


uppdraget till lokala föreningar och barn- och 


ungdomsverksamheter. 
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Samuel Fors informerar fördelar med styrelsens förslag, till 


exempel blir det inte några vakanta roller utan det finns alltid en 


förening som är ansvarig för att föreslå personer. Den regionala 


spridningen kommer kvarstå då föreningar från olika regioner 


kommer väljas. Det är också viktigt att alla får möjlighet att hjälpa 


till på detta sätt, oavsett storlek på ens lokala förening. Det finns 


även nackdelar som att mindre föreningar får samma uppdrag som 


större föreningar. Ett förslag för att lösa detta är att flertal små 


föreningar kan gå ihop. Det kan också finnas en risk att man fyller 


stolarna med personer från sin egen förening men i nuläget finns 


det inget som hindrar att det är så även med nuvarande system. Det 


kan även upplevas betungande att få ett sådant uppdrag vilket är 


förståeligt men är man fler som delar på det är förhoppningen att 


det inte blir så betungande. 


 


Mötesdeltagare tog upp frågor och funderingar. Bland annat lyftes 


en fråga om vad som kan vara grundorsaken till problemet och om 


denna omstrukturering kommer lösa det problemet. Elsa 


Hördegård svarade genom att förklara att SAU-styrelsen under de 


senaste åren försökt att använda olika strategier för att öka 


engagemanget men utan lyckat resultat och att man därför ser en 


omstrukturering som nödvändig. En annan deltagare delade att han 


ansåg att förslaget var bra då det är viktigt att få in många olika 


perspektiv i en valberedning vilket man kan få om rollerna 


fördelas bland alla SAU-föreningar och barn- och 


ungdomsverksamheter. Ett förslag om att dela information om 


vakanta roller till alla föreningar och barn- och 


ungdomsverksamheter lyftes för att öka medvetenheten och 


möjligheten att tipsa om passande personer från alla håll, inte bara 


sittande valberedning vilket styrelsen höll med om var en bra idé. 


 


Årsmötet beslutar 


att bifalla styrelsens proposition och därmed förändra 


regionernas arbetssätt genom att låta SAU:s 


medlemsföreningar/barn- och ungdomsverksamheter överta 


det arbete som tidigare har legat på respektive regional 


valberedning samt att de nuvarande regionala 


valberedningarna i och med detta upplöses. 
 


Proposition gällande 


storläger UV-scout 


§ 23 


Axel Swahn och Ellinor Dahlgren föredrar ärendet. Propositionen i 


sin helhet finns i årsmöteshandlingarna. 
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Ellinor Dahlgren delger att man under scouttinget i november 


2021 diskuterade om ett nytt storläger skulle anordnas. Det 


rådgivande beslutet mötet kom fram till var att man skulle 


arrangera ett storläger 2026. Efter scouttinget kom det en del 


åsikter om att frågan inte ställts korrekt utan enbart med möjlighet 


till ett ja-svar. Därför valde scoutrådet att skicka ut en 


förtydligande enkät som alla kårer fick möjlighet att svara på. 31 


av 75 kårer svarade. 71 % svarade att man ville ha storläger men 


inte hade resurser att arbeta med det mer än ett vanligt läger, 16 % 


ville ha storläger och var beredda att jobba för det och 13 % var 


nöjda med vanliga läger. Styrelsen har utifrån detta som förslag att 


anordna ett storläger 2026 men att komma igång med arbetet i ett 


tidigare skede. Tanken är att scoutkårerna inte ska lägga mer tid på 


storlägret än ett vanligt UV-läger genom att arbetet för lägret 


startas tidigare och arbetsuppgifterna fördelas på fler personer. 


 


Mötesdeltagare delade vissa funderingar. Exempelvis frågade 


någon hur SAU ser på att återanvända lägerplatser för att minska 


arbetsbördan. SAU:s UV-scoutkonsulent svarade att man gärna 


gör det och förhoppningsvis kommer kunna göra det framöver. 


 


Årsmötet beslutar 


att bifalla styrelsens proposition och därmed att SAU ska 


arrangera ett storläger år 2026.  


 


att ge SAU-styrelsen mandat att tillsätta en ledningsgrupp 


samt att projektanställa projektledare inför storlägret.  


 


Val av SAU:s 


valberedning  


§ 24 


Region nord:  


Vakant (intill årsmötet 2024)  


Vakant (intill årsmötet 2023) 


 


Region syd:  


Vakant (intill årsmötet 2024)  


Erica Alfredsson (kvarstår intill årsmötet 2023) 


 


Region väst:  


Linn Hallberg (intill årsmötet 2024)  


Lina Wernmyr (fyllnadsval intill årsmötet 2023) 
 


Region öst:  







SVENSKA ALLIANSMISSIONENS UNGDOM 


Protokoll  2022-05-14 
 Årsmöte 2022 
Sida 1-12  1–30§§ 


11 
 


Vakant (intill årsmötet 2024)  


Vidar Aldeborg (fyllnadsval intill årsmötet 2023) 
 


Förslag på nya personer till valberedningen är således Linn 


Hallberg intill årsmötet 2024 samt fyllnadsval av Lina Wernmyr 


och Vidar Aldeborg intill årsmötet 2023. 


 


Årsmötet beslutar  


att välja Linn Hallberg till representant i SAUs valberedning 


samt Lina Wernmyr och Vidar Aldeborg på ett års fyllnadsval 


till representant i SAUs valberedning intill årsmötet år 2024. 


 


Information om 


givande   


§ 25 


Axel Swahn föredrar samtliga ärenden. 


 


a) Bärarlaget 


Bärarlaget är en möjlighet för alla som vill vara med och stötta 


SAU ekonomiskt och genom bön på längre sikt. Med bärarlaget 
kan man ge en valfri summa varje månad via autogiro. Det håller 
på att göras en förändring i strukturen för detta, förhoppningsvis 


finns det en ny insamlingsmetod i höst. 
 


b) Kyrkoavgiften 


En film visas angående att ge sin kyrkoavgift till sin lokala 


SAM/SAU-församling. Mer information finns även på SAU:s 


hemsida.  


 


c) SAU:s bön- och insamlingshelg 


Den sista helgen i september anordnas SAU:s bön- och 


insamlingshelg. Då uppmuntras lokala SAU-föreningar och barn- 
och ungdomsverksamheter att samla in kollekt till SAU samt att 
informera för sin församling kring arbetet som SAU gör. Det finns 


även möjlighet att boka ett besök av någon från SAU:s styrelse 
eller anställda denna helg. 


 


Övriga ärenden  § 26 


 


Presentation av 


resultatet från valet av 


styrelseledamöter  


§ 27 


Resultatet från valet av nya styrelseledamöter presenteras. 


Röstningen utföll enligt följande:  


 


På tre (3) år intill årskonferensen 2025: 


Jacob Wadskog 72 


Emil Vide 72 
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Axel Swahn 70 


Övrig 1 


 


På ett (1) år intill årskonferensen 2023: 


Magnus Friberg 72 


 


Årsmötet beslutar  


att välja Jacob Wadskog, Emil Vide och Axel Swahn till 


styrelseledamöter i SAU-styrelsen intill årskonferensen 2025. 


att välja Magnus Friberg på ett års fyllnadsval till 


styrelseledamot i SAU-styrelsen intill årskonferensen 2023. 


 


Avtackningar och bön  § 28 


Elsa Hördegård tackar presidiet för dess arbete under dagen, 


avgående styrelseledamöter för deras insatser och Opalkyrkan som 


stått värd för årsmötet. Jacob Ämterlind tackar även styrelsen och 


alla som jobbar med, i och för SAU. Mötet avslutas med en bön 


för SAU och året som kommer. 


 


Utvärdering  § 29 


Sofia Svensson uppmanar ombuden att skicka in en utvärdering till 


SAU angående årsmötet. Utvärderingen fick man tillgång till via 


att skanna en QR-kod på plats i Opalkyrkan. 


 


Avslutning  § 30 


Årsmötet avslutas. 


 


Signeras av:  


Sofia Svensson, ordförande 


Rebecka Jakobsson, sekreterare 


Magnus Corneskog, justerare 


Sofia Sandström, justerare 
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