Välkommen till årsmöte för

den 8 augusti 2015 kl. 13.30 på
Solängskolan, Örkelljunga

Innehållsförteckning
• Föredragningslista för årsmötet
• Årsmötesprotokoll för 2014
• Bokslutskommentarer för räkenskapsåret 2014/2015
• Budgetramar 2016/2017
• Årsberättelse för 2014/2015
• Ordlista

Föredragningslista för årsmötet
1.

Mötets öppnande.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.

4.

Fastställande av röstlängd för mötet.

5.

Godkännande av kallelse till mötet.

6.

Fastställande av dagordning för mötet.

7.

Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
a. Information från styrelse och anställda
b. Föredragande av ekonomin för 2014

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Styrelsens förslag till budgetramar för det kommande
verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet.
Inga förslag det här året.
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
Inga inkomna motioner
13. Val av
a. tre styrelseledamöter för en tid av tre år
b. tre styrelseersättare för en tid av ett år
c. Fyllnadsval av en ledamot för en tid av två år
d. två revisorer och två revisorsersättare för innevarande
verksamhetsår
14. Val av valberedning och ordförande i valberedningen för en tid av ett
år.
15. Fastställande av medlemsavgift.
16. Mötets avslutande.
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Revisionsberättelsen, bokslutsresultatet,
bokslutskommentarerna, samt presentationerna
av valberedningens förslag till styrelseledamöter
hade inte hunnit bli färdiga vid häftets
färdigställande och kommer därför som
bilagor i detta utskick.
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Årsmötesprotokoll 2014
Datum: 2014-04-26
Art: Årsmöte
Plats: Missionsgården Strandhem, Örkelljunga
Närvarande: 87 ombud från anslutna föreningar och ungdomsgrupper
§1. Årsmötets öppnande.
Sången ”Kom, låt oss nu förenas här” (Den nya sången 110) sjöngs.
Ordförande i ELU Daniel Ringdahl inleder med att läsa från Joh 5:24 och
hade en inledning med fokus på ELU’s motto Kalla, Utrusta och Sända samt
Jesusgläjde, Bibeltillit och Missionsiver. Kallelse, vi är kallade till att vara
tillsammans med honom, Jesusglädje, för att Jesus har tagit min plats på
korset.
Vi sjöng sången ”Res dig Guds menighet” (Den nya sången 146).
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Mattias Sjödahl som ordförande och Stig T. Hasselgård till sekreterare.
§3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Till att jämte ordförande justera årsmötets protokoll valdes Mattias Andersson och Gunnel Gustavsson.
Till rösträknare valdes Gustav Ekström och Anna Hector.
§4. Fastställande av röstlängd för mötet.
Årsmötet fastställde röstlängden till 87 röstberättigade ombud.
§5. Godkännande av kallelse till mötet.
Årsmötet har annonserats i Till Liv, Insidan, på hemsidan samt genom utskickad kallelse per post och e-post till föreningarnas ordförande. Årsmötet
godkände kungörelsen.
§6. Fastställande av dagordning för mötet.
Årsmötet godkände dagordningen.
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§7a. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Martin Andersson (ungdomssekreterare) berättade om sitt arbete i Kristianstad. Bland annat berättade han om ledarutbildningen som ELU har
tillsammans med Credo på Glimåkra Folkhögskola. I år har det totalt varit
12 elever som har genomgått utbildningen (5 st från ELU). Det läggs stor
vikt på handledning av ungdomsledarna. Under 2013 har det bland annat
startats tjejgrupper som ungdomsledarna leder. Martin berättade även om
möjligheten att efter en ungdomsledarutbildning gå vidare som volontär
inom ELU.
Anders Ek informerade om andaktsboken Accent. Bakgrunden för att
göra om bibelläsningsplanen till en andaktsbok var minskande prenumerationer samt att man inte hade någon redaktör. I styrelsen har Daniel
Ringdahl, Elisabeth Hector och Anders Ek haft huvudansvaret för andaktsboken. Anders riktade ett specifikt tack till alla som har medverkat till att
andaktsboken har blivit till.
Daniel Ringdahl informerade om tidningen Insidan. Styrelsen vill fokusera på hur man kan följa upp prenumeranter och på att sprida tidningen
mer. Ungdomssekreterare Per- Jonas Svensson är redaktör för tidningen
som en del av sin tjänst.
Ungdomsledare, volontärer och långtidsanställda blev presenterade och
tackade genom en applåd. Ordförande Daniel Ringdahl lyfte också fram
alla andra personer som gör en insats inom ELU och skickade ett stort tack
till dessa.
Verksamhetsberättelsen, tryckt i kallelsen lades till handlingarna.
§7b. Föredragande av ekonomin för 2013
Ekonomiansvarig i styrelsen Jimmy Svensson, redogjorde för ELU’s ekonomi. Efter ett år med väldig dåliga resultat har ekonomin blivit bättre. Orsaken till detta är ökade gåvor och kollekter. Man har också sett en ökning
hos fasta månadsgivare. Detta har lett till att man inte har behövt dra ner
på sina personalutgifter så som man trodde inför verksamhetsåret 2013.
Det egna kapitalet ligger på 1,7 miljoner, men ser man kapitalet över en 10
år period så ser man att det har sjunkit med 1,9 miljoner. Styrelsen anser
det önskvärt att ha ett eget kapital på mellan 1,5 och 2 miljoner kronor.
Årsmötet frågade om det inte var på tiden om de föreningar som är
medlemmar i ELU i större grad förbinder sig på att stötta ELU ekonomiskt.
Svaret från styrelsen var att man önskar att medlemmerna i så fall ökar sin
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månadsgåva då detta är enklare att förutse än gåvogivande. Årsmötet yttrade att de var mycket nöjda med hur styrelsen hade arbetat med fjolårets
ekonomiska kris samt redovisningen av det ekonomiska läget.
§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
Jörgen Nilsson och Ingvar Ekström har varit revisorer under 2013.
Jörgen Nilsson beskrev hur de arbetar med revisionsberättelsen. Revisorerna anser att styrelsen har skött sig på ett föredömligt sätt, särskilt när
man ser på det året man har bakom sig.
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Jörgen Nilsson.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. Balansräkningen på 1 767
096 kr fastställdes och resultatet på 119 820 kr ökat eget kapital.
§10. Styrelsens förslag till budgetramar för det kommande verksamhetsåret.
Årsmötet fastställde budgetramar för 2015 enligt styrelsens förslag.
Ordförande Daniel Ringdahl beskrev hur man under 2013 har arbetat för
att nå budgetramarna för 2013. Daniel redovisade också hur styrelsen har
resonerat när man arbetade fram budgetramarna för 2015.
Styrelsen anser att intäkter under 2013 har varit höga som en ren reaktion på den ekonomiska kris ELU var på väg in i inför 2013. Styrelsen önskar
därför att budgetera med lägre intäkter än vad de har fått in under 2013.
Intäkter under kommande verksamhetsår budgeteras till 2,3 miljoner kr.
Styrelsen budgeterar med tre heltidsanställda, en caféföreståndare
(75%), en volontär och fem ungdomsledare under kommande budgetperiod. Styrelsen räknar med att gå minus 90 000 kr under kommande
verksamhetsår.
Det kom en fråga från årsmötet om det inte var en risk att skriva ner
gåvorna så mycket som man gör för kommande budgetperiod. Svaret från
styrelsen är att man historiskt har sett att intäkterna via gåvor och kollekter
har gått ner efter ett krisår. Det är bättre att lägga en budget som man klarar att nå, än att anta att gåvor och kollekter kommer att ligga kvar på lika
hög nivå som under den gångna perioden. Styrelsen poängterade också att
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det är slitigt för styrelsen och de anställda att ha en budget man inte klarar
att nå.
Årsmötet uppmuntrade styrelsen i sitt arbete med ekonomin och uttryckte att styrelsen hade jobbat gott under den gångna perioden. Det blev
också poängterat att det nu var medlemmarnas ansvar att få in de pengarna som styrelsen nu hade budgeterad för.
Efter frågan från årsmötet redogjorde styrelsen för vad en volontär
kostar att ha anställd. Årsmötet undrade om man inte kommer att anställa
flera volontärer under den kommande perioden om ekonomin ger möjlighet till det. Daniel svarade att det kunde vara en möjlighet om ekonomin
tillåter det.
Årsmötet lyfte också fram behovet av ekonomiskt stöd till andra stora
projekt inom ELMsfären som är på gång, bland annat ombyggnation av
Missionsgården Strandhem. Årsmötet undrade också varför inte ELU får
statligt stöd. Styrelsen svarade att man bland annat är för få medlemmar
och att man genom samtal med andra kristna ungdomsorganisationer
har kommit fram att det kan vara svårt att budgetera med statligt stöd då
stödet kan försvinna.
Årsmötet godkände styrelsens budgetramar för 2015.
§11a. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet:
Förslag till förändring av ELU:s stadgar § 4 och §9 (enligt bifogat dokument).
Daniel Ringdahl redovisar varför styrelsen önskar att förändra stadgarna.
Se s 12 och 13 i kallelsen. Styrelsen och revisor Jörgen Nilsson redogjorde
för vad som händer med räkenskapsåret om man senarelägger årsmötet.
Får man godkännande av Skatteverket så får man möjlighet att förlänga
räkenskapsåret med 4 månader så att man under kommande period kan
köra fram till 30 april. Därmed behöver man inte hålla två årsmöten.
Årsmötet finner att man ändrar stadgarna enligt styrelsens förslag.
§11b. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet:
ELU:s Verksamhetsplan 2014 – 2016 (enligt bifogat dokument)
Daniel Ringdahl presenterar en utvärdering av den tidigare verksamhetsplanen. Huvudsyftet med verksamhetsplanen är att visa hur styrelsen på
längre sikt önskar att förvalta medlemmarnas gåvor på bästa möjliga sätt.
Styrelsen redogjorde också för bakgrunden för Vision och den förra verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen för den kommande perioden (2014-2016) är något
kortare än den förra. Vissa punkter har man tagit med från föregående
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verksamhetsplan (ex: starta nya ungdomsgrupper) medan andra punkter
är nya.
Årsmötet undrade om man vill för mycket inom ELU. Om man inte har
nått alla sina mål i den förra verksamhetsplanen, blir det inte bara stressande att skriva in många nya mål? Årsmötet bad styrelsen ta med sig
denna tanken i det kommande arbetet med verksamhetsplanerna.
Årsmötet godkände ”Verksamhetsplan 2014-2016”.
§12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
§13 Val av styrelseledamöter och ersättare
Valberedning hade sex förslag varav tre skulle väljas som ordinarie styrelseledamöter på tre år och tre ersättare skulle väljas på ett år.
Valberedningens förslag var Anders Ek, Therese Ekström, David Huynh,
Frida Palm, Daniel Arvidsson och Charlotte Nilsson.
Årsmötet hade inga ytterligare kandidater. Val av styrelsen genomfördes
med sluten omröstning. Alla röster utom en fanns vara giltiga.
§13a. Tre styrelseledamöter för en tid av tre år valdes
Resultatet av årsmötets omröstning blev:
Anders Ek - 79 röster
Therese Ekström - 54 röster
David Huynh – 62 röster
§13b. Tre styrelseersättare för en tid av ett år valdes
Resultatet av årsmötets omröstning blev:
Frida Palm - 30 röster
Daniel Arvidsson - 10 röster
Charlotte Nilsson - 23 röster
§13c. Två revisorer och två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår
I detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga.
Till revisorer föreslogs och valdes Jörgen Nilsson och Ingvar Ekström.
Till revisorsersättare föreslogs och valdes Petter Johnsson och Henrik Nilsson.
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§14. Val av valberedning och ordförande i valberedningen för en tid av
ett år.
Till att ingå i valberedningen för en tid av ett år föreslogs och valdes Sara
Ekström, Alfred Johansson, Märtha Fjällström, Bo Svensson och Maria Ringdahl (Ängelholm).
Till sammankallande valdes Märtha Fjällström.
§ 15. Övriga frågor:
Årsmötet tackade valberedningen för ett gott jobb, men hade ett önskemål
att presentationerna på förslag till nya styrelsemedlemmar i kallelsen bör
vara seriös.
§16. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlemmarna, dvs ansluten förening och ansluten ungdomsgrupp skall vara 10 kr/person för 2015. I likhet
med tidigare år.
§17. Mötets avslutande
Mötet avslutades genom att avgående styrelsemedlemmar Samuel Estenlund, Christian Jönsson och Emma Jönsson avtackades (de senare två i
sin frånvaro). Sångerna ”Rör vid mig Helige Ande” samt ”Vår Gud är oss en
väldig borg” sjöngs. Daniel Ringdahl läste därpå söndagens gammaltestamentliga text från Sakarja bok, och talade kort om texten. Daniel avslutade
med bön och vi bad Herrens bön tillsammans.
Justeras:
Mattias Sjödahl, ordf.
Stig T. Hasselgård, sekreterare
Gunnel Gustavsson, justerare
Mattias Andersson, justerare
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Budgetramar 2016/2017
Intäkter
Gåvor
Månadsgåva

1 289 000 (1)

Föreningskollekter/anslag/enskilda gåvor

380 000

Kollet Sommarmöter, Puls och Vintermötet

170 000

Lönebidrag, Ängelholm och Glimåkra

200 000
2 039 000

Försäljning och övriga intäkter
Insidan

120 000

ELU Sports Event + Resor

200 000

Övrig försäljning

40 000

Ränteintäkter och medlemsavgifter

27 000

Asken

34 000

Summa intäkter

2 460 000

Kostnader
Personalkostnader

-1 643 000 (2)

Volontärer och ungdomsledare

-128 000 (3)

Anslag till Strandhems BoL-skola

-135 000

Insidan

-169 000

ELU resor

-155 000

Asken
Övriga kostnader

-50 000
-180 000

Summa kostnader

-2 460 000

Beräknat resultat

0

Noter
(1) Månadsgåvan är höjd med 5 % jämfört med dagens nivå.
(2) I personalkostnaderna ingår tre ungdomsskreterartjänster (samanlagt 275 %) och en
caféföreståndartjänst (75 %).
(3) Det är budgeterat för sex ungdomsledare och en volontär.
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Årsberättelse för 2014/2015
1. Inledning
Med den här verksamhetsberättelsen, och det kommande årsmötet,
kan ELU summera sina första tio år. I juli 2005 hade KUS sitt sista
årsmöte, och den förnyade ungdomsorganisationen ELU hade sitt
första styrelsesammanträde. Det har hunnit hända mycket under de
åren. Anställda har kommit in, arbetat, och hunnit avsluta sina tjänster.
Styrelseledamöter har kommit och gått. Ungdomsledare har anställts,
ledartränats och gått vidare (sammanlagt mer än 50 stycken sedan 2005!).
Ekonomin har krisat och hämtat sig, och krisat igen och hämtat sig igen.
Verksamheter har lagt ner och startats på nytt. Café Engel har utvecklats till
en större verksamhet med egen föreståndare, men tyvärr har arbetet på
skolor försvunnit. Genom alla förändringar har Guds nåd varit bestående,
och orsaken till att ELU har kunnat fortsätta sitt arbete.
ELU lever av den enkla tron på Jesus som hela världens Herre och
frälsare. Den tron behöver stärkas, försvaras, utvecklas och föras vidare till
nya människor. Därför vill vi Kalla, Utrusta och Sända människor i tro på,
och tjänst för, den levande Herren. Vår enkla tillit till Bibeln och Jesus är vår
största styrka, och en gåva som vi ska vara rädda om.
Det tar sin tid för en människa att finna sin identitet och sin plats i
tillvaron, och så är det också för ELU. Organisationsförändringen 2005
innebar en större identitetsförändring än vad många, troligtvis, var
medvetna om. ELUs tio första år har bland annat handlat om att finna sin
identitet som ungdomsorganisation inom ELM-sfären. Det har stundtals
varit en påfrestande upptäcktsfärd, men när vi lämnar de tio första åren
bakom oss och snart blir tonåringar gör vi det med större mognad och
bättre insikt om vår identitet. Förhoppningsvis ska den kunskapen hjälpa
oss att fatta goda beslut för framtiden, inte minst i hur vi ska arbeta med
ett av våra kärnvärden: ”Missionsivern”
Det behövs en ungdomsorganisation i Sverige som grundar
sig i Jesusglädje, Bibeltillit och Missionsiver. ELU är en sådan
ungdomsorganisation. Genom Guds nåd har vi nu fått lägga vårt
(etthundra)tionde verksamhetsår bakom oss, och kan gå in i
verksamhetsåret 2015-2016 med glädje och tillförsikt. ”Därför, när vi
genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så ger vi inte upp. […] Vi
predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era
tjänare för Jesu skull. Gud som sade: ”Ljus ska lysa ur mörkret”, han har
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lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från
Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.” (2 Kor. 4:1, 5–6).

2. Våra medarbetare
a. Anställda
Under 2014–2015 har ELU haft tre ungdomssekreterare och en
caféansvarig anställda, fördelat på 3,75 tjänster. Arbetet är i huvudsak
koncentrerat till södra Sverige men vi ber och söker efter öppningar till att
verka på fler platser i landet.
Martin Andersson har fortsatt sitt arbete i Kristianstad med omnejd.
Även detta år har han varit huvudansvarig, från ELUs sida, för utbildningen
för våra ungdomsledare, som vi driver tillsammans med Credo på
Glimåka folkhögskola. Glädjande har varit att utbildningen lockat till sig
deltagare från andra sammanhang än våra egna, vilket visar på den kvalitet
utbildningen håller.
Med kontor på Strandhems missionsgård har Jakob Andersson
haft ansvar för Nordvästra Skåne. Jakob arbetar mycket med våra
ungdomsgrupper, PULS-lägret och en del administrativa uppgifter. Under
året har Jakob tagit över ansvaret för Insidan från Per Jonas Svensson.
Per-Jonas har fortsatt sitt arbete i Lund. Han har där handlett
ungdomsledare och tillsammans har de ansvarat för ungdomsgruppen
Berea och drivit ungdomscaféet Sandkakan. Under läsåret 2014–2015
har Per-Jonas varit föräldraledig på deltid, medan han under våren 2014
arbetade heltid.
Under våren har Erik Hector fortsatt sitt arbete på 75 % som
föreståndare för Café Engel i Ängelholm – ett samarbete mellan ELU och
ELM Engelholm. Han har dessutom handlett ungdomsledare och varit
arbetsledare för volontär i Ängelholm. Genom sin långa erfarenhet av
ELUs arbete är Erik en viktig samtalspartner för oss alla när vi planerar för
ungdomsledare och annat arbete.
Utöver de ovan nämnda uppgifterna arbetar ungdomssekreterarna
och caféansvarige framför allt med den personliga kontakten med
ungdomar, men även med predikningar, engagemang i missionsföreningar
och ungdomsgrupper, artiklar i våra tidningar, läger, handledning av
ungdomsledare samt en del administrativt arbete. Deras betydelse för
ELU och våra ungdomar kan inte överskattas! Be för dem och ge dem er
uppskattning så ofta ni kan. Deras arbete är viktigt för hela ELM-sfären.
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Blickar vi framåt är det tyvärr så att två av våra medarbetare, Erik Hector
och Per-Jonas Svensson, kommer gå vidare mot nya utmaningar i livet.
Erik har efter mer än tio års anställning inom ELU varit en viktig tillgång
i mötet med unga människor, i att samtala och på samma gång kunna
missionera och vara det diakonala bollplank ungdomar behöver. Per-Jonas
å sin sida har med ett brinnande engagemang, apologetiska kunskaper
och musikaliska förmåga varit en uppskattad medarbetare och bidragit till
mycket för ungdomarna i Lund. Vi tackar både Erik och Per-Jonas för deras
tid och önskar dem Guds välsignelse i framtiden. Glädjande nog kan vi
meddela att Anders Ek kommer ta över rollen som ungdomssekreterare i
Lund. Anders har stor erfarenhet av vår organisation, vårt arbete och våra
värderingar. Med sin inriktning på teologi och filosofi blir Anders en viktig
del i att sprida vår undervisning.
Tjänsten i Ängelholm var vid tryckningen av årsberättelsen inte tillsatt.
b. Ungdomsledare
Under våren 2014 var ungdomsledarna Lotte Vindum Fredensborg och
Anton Wemmenborn placerade i Lund, Therese Wemmenborn och
Rebecka Haag i Kristianstad och Daniel Hermansson i Ängelholm. Volontär
under våren 2014 var Gunnel Jonsson. Under hösten 2014 och våren
2015 har vi haft sex ungdomsledare: Julia Bjuremo och Mattias Arvidsson
i Ängelholm, Elias Petrén och Sarah Simonsson i Kristianstad samt Folke
Johanneryd och Anna Bengtsson i Lund. Läsåret 2014–2015 har vi inte
haft någon volontär anställd. Samtliga är unga människor som gör ett
fantastiskt jobb med läger, ungdomsgrupper, skidresor (och mycket mer!)
och visar ett stort engagemang och hjärta för vår verksamhet och vår
verksamhets värderingar.
c. Övriga medarbetare
Linus Sjödahl har fortsatt sköta vår ekonomiska redovisning och
Sven Hammarberg har fortsatt varit styrelsen till hjälp i arbetet med
personalfrågor.
d. Ideellt engagemang
Utöver våra anställda sker det oerhört mycket arbete i det fördolda av
ideella krafter: redaktionsmedlemmar, styrelse- och kommittéledamöter,
engagerade i ungdomsgrupper, medhjälpare på läger, med mera.
ELU (och f.d. KUS) är en organisation som i hög grad har byggt på att
människor har offrat av sin tid och kraft till att tjäna i Guds rike. Det är en
tradition som behöver upprätthållas om vår rörelse ska ha en framtid.
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Herren Jesus sa till oss: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matteus 28:18–19). Uppdraget har
inte förändrats och det finns fortfarande mycket att göra. Därför behöver
vi be Gud sända många arbetare i tjänst och utrusta dem för många olika
tjänster. Tack till alla er som troget arbetar och må Gud välsigna er rikt!
Vi är mycket glada och stolta över att kunna engagera så många och
duktiga människor i vårt uppdrag att Kalla, Utrusta och Sända unga
människor i tro på och tjänst för Jesus Kristus. Till alla, både dem som har
slutat och dem som fortsätter, riktar vi ett varmt tack och en önskan om
Guds välsignelse över fortsättningen. Låt oss komma ihåg att han, som
har kallat oss till tjänst, inte lämnar oss ensamma utan säger: ”Men när
den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta
gräns.” (Apostlagärningarna 1:8).

3. Årsmöte 2014
Årsmötesförhandlingarna för 2014 hölls den 26 april på Missionsgården
Strandhem. Det var 87 ombud närvarande ifrån anslutna föreningar och
ungdomsgrupper. Mattias Sjödahl ledde årsmötesförhandlingarna.

4. Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret januari 2014–april 2015 haft åtta
sammanträden (17–18/1 -14, 21–22/3, 26/4, 6/6, 12–13/9, 14–15/11, 30–
31/1 -15, 27–28/3) samt ett extrainsatt sammanträde via telefon den 23/4.
Sammanträdena har hållits på Strandhem, Åhus Missiongård, samt i ELFkapellet i Kristianstad (6/6). Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordinarie ledamöter (fr.o.m. årsmötet 2014):
Daniel Borg (f.d. Larsson), Anders Ek, Filip Ekström (f.d. Nilsson) Therese
Wemmenborn (f.d. Ekström), Isak Engström, Elisabet Hector, David Huynh,
Daniel Ringdahl och Jimmy Svensson.
Ersättare (fr.o.m. årsmötet 2014):
Daniel Arvidsson, Charlott Nilsson och Frida Palm.
Inom styrelsen har Daniel Ringdahl varit ordförande, Daniel Borg vice
ordförande till och med årsmötet och Filip Ekström vice ordförande
från och med årsmötet. Sammanträdena har efter årsmötet letts av
Filip Ekström. Elisabet Hector har varit sekreterare, Isak Engström vice
sekreterare och Jimmy Svensson ekonomiansvarig. Daniel Ringdahl
har varit personalansvarig till och med årsmötet. David Huynh har varit
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personalansvarig från och med årsmötet med Daniel Ringdahl och Sven
Hammarberg som stöd och rådgivare.
Adjungerade till styrelsen har Pernilla Arvidsson (ELM BV) och Emelie
Gunnarssson (ungdomsrepresentant) varit. Vid de flesta sammanträdena
har även en ungdomssekreterare varit adjungerad.
Arbetsutskottet har bestått av: Daniel Borg (t.o.m. årsmötet), Filip
Ekström (fr.o.m. årsmötet), Elisabet Hector, Daniel Ringdahl och Jimmy
Svensson.
ELUs representanter i styrelser och nämnder har varit följande:
ELM-BV: Filip Ekström, har under verksamhetåret tagit över efter Daniel
Ringdahl
Missionsgården Strandhem: Sara Ekström, har under verksamhetsåret tagit
över efter Sara Björkman
Åhus Missionsgård: platsen vakant för närvarande. Joel Nilsson och därefter
Linnea Svensson har varit representanter under verksamhetsåret.
MIS (ELM-BVs nämnd för mission i Sverige): Sofia Sundberg och Malin
Månsson
NUM (ELM-BVs nämnd för mission i utlandet): Betty Svensson och Hanna Ek,
sistnämnde under verksamhetsåret tagit över efter Karin Trulsson (f.d.
Andersson).
ELM-BVs Tidningsnämnd: Mattias Sjödahl och Carl-Johan Andersson.
a. Arbetsutskottet
Arbetsutskottet (AU) har under verksamhetsåret i huvudsak ägnat sig åt att
planera och leda styrelsens arbete samt förbereda sammanträden. Årets
arbete har även inneburit förberedelser för att Daniel Ringdahl slutar som
styrelsens ordförande, och därför har vice ordförande Filip Ekström tagit
ett större ansvar för styrelsens sammanträden och dylika uppgifter än vad
vice ordförande brukar göra. AU har även deltagit i rådslaget 4AU.
b. Fördjupningsgruppen
Fördjupningsgruppens arbete under 2014 har handlat mestadels om
ungdomstidningen Insidan och ledarutbildningen Asken. Insidan har
fått flera nya medlemmar i redaktionen. Vi är glada och tacksamma
för varje person som lägger tid och engagemang på vår tidning som
fortsätter att vara Sveriges bästa kristna ungdomstidning. Vi är också
glada att tillsammans med ELMsyd ha lyckats sjösätta förarbetet med
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ledarutbildningen Asken. En glad kvartett har tagit sig an kommittéarbetet
och vi tror på en kursstart under hösten 2015.
c. Informationsgruppen
Under året som gått har informationsgruppen haft den traditionella
uppgiften att synas på olika läger, sommarmöte, vintermöte och liknande.
Genom att finnas representerade på dessa olika evenemang möter
styrelsen människor och kan vara lyhörda för deras åsikter och tankar om
ELU. Sedan årsmötet 2014 består ELUs informationsgrupp av Isak Engström
och Charlott Nilsson.
Under året har informationsgruppen, efter varje sammanträde, skickat ut
information till våra ELU-ambassadörer, som finns representerade i några
av våra föreningar. En ELU ambassadör fungerar som styrelsens förlängda
arm ut till föreningarna och idag finns det 13 stycken. ELU-nytt, som finns
i Insidan och Till Liv är ett annat sätt för oss att nå ut med information om
ELU.
På initiativ av ELUs ungdomsledare har ELU under året gått med i det
sociala mediet Instagram. Där finns vi nu som @elungdom. Via Instagram
får man del av glimtar från evenemang och våra medarbetares vardag. ELU
finns sedan tidigare på Facebook där vi även sprider information om våra
evenemang och annan viktig information. Så följ oss gärna på Facebook och
Instagram om du önskar få mer infomration om vad som händer inom ELU.
Under året har en ideell arbetsgrupp för arbete med
informationsmaterial till ELU satts ihop. Tanken är att gruppen ska avlasta
styrelsens informationsgrupp i arbtet med affischer, flyers och annat
informationsmaterial.
d. Eventgruppen
Sports Event: Den 12 april var det innefotbollsturnering i Örkelljunga
idrottshall. Drygt 100 personer var där under dagen och de som inte
spelade fick se bländande passningsspel blandat med härligt kämpande
från alla håll. De åtta lag som anmält sig fick spela sig trötta emot varandra
i ligaspel som mynnade ut i slutspel för de fyra bäst placerade lagen.
Segrande ur striden gick ”2014 FC”. Under dagen höll Henrik Nilsson en
andakt. Sporteventkommittén var klart nöjda med arrangemanget, som
denna gång hölls under enklare former då det var svårt att hitta folk som
var villiga att hjälpa till. Med anledning av detta ställdes kvällsmötet in. Dock
var säkerligen de flesta trötta och belåtna efter en hel dags springande. Till
hösten kommer större delen av kommittén att avgå till följd av flytt, studier
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m.m. och utlyser därför nu nya sportentusiaster som kan hjälpa till för att
framtida event ska bli av och bli till välsignelse.
Den 22 november hölls innebandyturneringen i Åsljunga idrottshall. Laget
“Änglarna” vann, utav totalt 24 anmälda lag och inför runt 160 personer.
Även detta år var B-slutspelet för de lag som lyckats sämre i gruppspelen.
Detta slutspel vanns av lag NÖS Bandyboys. Vid lunch höll ungomsledaren
Elias Petrén en andakt. Dagen avslutades sedan i Örkelljunga missionshus
med kvällsprogram dit ungefär 80 personer kom. Frida och Therese lagade
pastasallad och sålde även ut resten av kiosken från dagen. Priserna till
dagens vinnarlag och skyttekung/skyttedrottning delades ut i missionhuset.
Till kommande år föreslår vi att detta sker i anslutning till finalerna i
idrottshallen då många av de vinnande lagen ej deltog på kvällen. Axel
Gustavsson höll i andakten, Linnea Svensson med kompani ledde lovsången
och därefter avslutades kvällen med häng och spel så länge man ville.
Sportlovsresa 2014: 42 deltagare spenderade sportlovet, v. 8 2014,
tillsammans på ELUs skidresa till Åre. Under veckan fick vi ta del av
underbara upplevelser i Guds sköna natur under dagarna och på kvällarna
undervisade Andreas Giselsson utifrån första Petrusbrevet. Mycket centralt
och bra, och för den som undrar, drev han verkligen Kristus! Varje kväll
målade han en bild, t ex ett lamm, utifrån vilken han undervisade, kapitel
efter kapitel. Dessa bilder blev utmärkta minnesbilder för undervisningen,
som knöts ihop på ett föredömligt sätt.
Vi bodde på Åre Fjällsätra vandrarhem i Undersåker, ca tjugo minuters
bussfärd från pisterna. Det var ett charmigt gammalt vandrarhem, nästintill
övergivet, med föråldrade faciliteter och en trevlig, hjälpsam norrlänning
till föreståndare. Skidåkningen skedde mestadels i och omkring Rödkullen
även om vi en dag åkte till Duved för att testa lite andra backar. Guds
beskyddande hand var över oss under veckan som löpte utan allvarliga
skador. Ett par vurpor renderade dock i sjukhusbesök, men efter
konstaterad hjärnskakning fick vederbörande åka hem igen och ålades
vila. Gemenskapen var på topp och många nya vänskapsband knöts då
deltagarna var spridda både åldersmässigt såväl som geografiskt.
Ledare för resan var Daniel Larsson, Pelle Svensson, Andreas
Giselsson, samt Therese Ekström och Anton Wemmenborn som stod för
matlagningen hela veckan.
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Sportlovsresa 2015: Vecka 8 gav sig 47 ungdomar mellan 15–28 år iväg
till Trysil för att spendera en vecka ihop på ELUs skidresa. Även om resan
i år innebar resa över natten dit och boende med golvlogi på en skola
var stämningen på topp under veckan. Vi fick uppleva härlig skidåkning i
Norges största skidsystem och de sista dagarna sken också solen över oss
vilket gjorde att veckan slutade på topp, efter att vädret varit lite sämre
inledningsvis. Många underbara upplevelser av Guds underbara natur tog
vi med oss hem efter resan.
Vi bodde på Östre Trysil Montessoriskole i Östby, ca 20 minuters
bussresa från backen. Boendet var enklare än vanligt med endast tre
klassrum att sova i samt tre duschar per kön. Samtidigt upplevdes
skolan väldigt mysig av deltagarna! På kvällarna serverades vi god mat av
matledarna och därefter undervisade Anders Ek utifrån Bergspredikan.
Korta, innehållsrika pass som gav oss alla saker att fundera vidare
på. En inte helt enkel uppgift med tanke på åldersspridningen och
deltagarnas olika bakgrund. Senare delen av kvällarna ägnades åt
gemenskapsaktiviteter och fritid där många lärde känna nya vänner.
Vi vill passa på att tacka alla som bad för oss under veckan. Förutom
några mindre skador i backen och två korta fall av magsjuka stötte vi inte
på några problem under veckan. Däremot gladdes vi åt varandras vurpor
på kvällarna och lite extra fick den utstå som hade gjort dagens vurpa och
fick äran att bära vurpdräkten dagen därpå!
Ledare för resan var Henrik Nilsson och Anders Ek samt Julia Bjuremo,
Annie Bergstedt och Linus Månsson som stod för matlagningen hela
veckan.

5. Övriga evenemang och läger
a. ELUs Vintermöte 2014
Den 8 februari 2014 hölls vintermötet för andra året i rad i Hässleholms
Missionshus. Temat för dagen var “Jesusglädje” och talare var Martin
Andersson och Jakob Andersson. Dessutom talade Qes Dawit Tufa och
Qes Befkadu Boerna, präster från Lutherska kyrkan i Etiopien, på kvällen.
Dagen riktade sig både till ungdomar och till vuxna. På eftermiddagen var
det ett seminarium för ungdomar och ett seminarium för tonårsföräldrar.
Föräldrarseminariet hölls av Martin Andersson som förde ett öppet samtal
med Bodil Månsson och Stefan Ekström. Samtidigt talade Jakob Andersson om
Jesusglädje på det andra seminariet. Förutom inspirerande undervisning erbjöd
dagen fika och härlig gemenskap. På kvällsmötet talade vännerna från Etiopien
på temat Jesusglädje. Kvällsmötet avslutades med lovsång, bönestationer och
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förbönsstationer. Efter kvällsmötet ordnade Hässleholmsföreningen café som
blev mycket uppskattat.
Det var 250 personer på kvällsmötet. Gissningsvis runt 150 på eftermiddagen
med 40 föräldrar som gick på föräldraseminariet.
b. ELUs Vintermöte 2015
Lördagen den sjunde februari samlades ca 100 ungdomar i åldrarna 15–30
år till ELUs Vintermöte i Hässleholms missionshus. Temat för dagen var:
Gammal nog för Guds rike – att ta emot som ett barn. Dagen började med
ett öppningsmöte med Martin Andersson. Martin vandrade genom gamla
och nya testamentet och pekade på Guds rike. Efter fikat var det dags för två
olika seminarier. Dan Sarkar undervisade på det ena av dem, som var riktat till
föräldrar. Det blev en bra samling med viktiga samtal – men det finns plats till
många fler föräldrar nästkommande år! Peter Kogler undervisade ungdomarna
på det andra seminariet. Han predikade om dopet och redogjorde för vilken
stor gåva dopet är. Dagen avslutades med ett härligt kvällsmöte och ännu fler
personer hade nu hittat dit. Ola Johansson predikade och ledde oss genom en
dopgudstjänst. Det var ingen som döptes den kvällen, men jag tror att vi alla
fick återuppleva det dop vi varit med om, men troligtvis inte har något minne
ifrån. Kvällsmötet innehöll även mycket lovsång, under ledning av Markus
Nilsson. I samband med lovsången fanns det gott om möjlighet att få personlig
förbön. Vid mötets slut öppnade caféet där man kunde köpa något gott att fika
samtidigt som gemenskapen fortsatte runt samtal och spel. Missionshuset var
fyllt av personer i alla åldrar och gemenskapen var inbjudande. Det kändes
både roligt och viktigt att föräldrar och äldre var med under dagen. Vintermötet
är ett bra tillfälle att ta del av ELUs arbete, det är även ett ypperligt tillfälle att
stödja ELUs arbete ekonomiskt. Därför vill vi tacka för de stora gåvorna som
kom in och vi ber till Gud att pengarna ska användas för att sprida hans rike
ännu mer!
c. ELM Syds sommarmöte
Sommarmötet ägde rum på Strandhem den 19–20 juli och
ungdomssamlingen hölls i Solängskolans aula. Där talade Samuel
Petersson om Sommarmötets ämne “Var inte rädd” utifrån Matt. 14:22–33.
Amandus Einarsson, Edvin Nilsson, Alfred Nyholm, Axel Gustavsson med
flera ledde oss i lovsången. Till en början var det en tapper skara som
var samlade, men efter tio minuter fylldes salen och de 100 ungdomarna
deltog i mötet och stämde in i lovsången.

20

d. Ledarutbildningen
Under vårterminen 2014 hade vi elva elever på ledarutbildningen
– fyra Credo-inspiratörer, fem ungdomsledare inom ELU och två
ungdomledare i Kastalakyrkan i Kungälv. Vi träffades för fem gemensamma
utbildningsveckor utspridda under läsåret. Gunnilla Bäcks i Credo var
kursansvarig. Samarbetet med Glimåkra folkhögskola upplevs väldigt bra
och smidigt.
Läsåret 2014/2015 innebar för ledarutbildningen att ELU drev
utbildningen själva, med Martin Andersson som kursanvarig, på grund
av att Credo inte hade några inspiratörer under detta läsår. Det var nio
elever under året – sex genom ELU, två genom EFS i Ängelholm och en
genom Kastalakyrkan i Kungälv. Vi har under läsåret haft de gemensamma
utbildningsveckorna på Åhus Missionsgård, vilket upplevts väldigt positivt.
e. Move
Move är ELUs och ELMs gemensamma missionssatsning för ungdomar.
ELMs missionssekreterare Rakel Smetana och NUM (Nämnden för
utlandsmission) står för det mesta av arbetet och de konkreta beslut som
fattas, men ELU finns med i arbetsgruppen genom ungdomssekreterare
Jakob Andersson, som bollplank och hjälp kring strategi, marknadsföring
och förankringen bland ungdomarna. Inom Move-arbetet ryms dels
missionsresor för ungdomar och dels möjligheten att resa ut som volontär
i missionen.
Sommaren 2014 arrangerades en tre-veckors resa till Etiopien och Asella
Sports Camp. Ledare var Andreas Giselsson och Benedicte Artman och 10
deltagare följde med på resan. De svenska ungdomarna fick vara ledare
på tre veckolånga läger för barn och ungdomar. På dessa läger används
idrotten som en medel för att nå ut med evangeliet till barn från olika
bakgrund. Vittnesbörden är många om vad dessa läger fått betyda, både
för de etiopiska barnen och för de svenska ungdomarna. ”För mig har
resan till Etiopien fått betyda mycket och jag ser fram emot att återvända
till Asella. Det skulle kännas som att komma hem” skriver till exempel
deltagaren Gabriella Rådberg.
Över nyår 2014/2015 planerades en två-veckors resa till Peru som tyvärr
fick ställas in p.g.a. för få anmälda.
Inför sommaren 2015 planerades först två resor, en till Kenya och en
till Etiopien, men den sistnämnda har fått ställas in p.g.a. för få anmälda.
Kenya-ledarna Malin Månsson och Benedicte Artman planerar inför
sommarens resa.

21

Under hösten 2014 var Malin Månsson och Amanda Mattsson Movevolontärer i Kenya. Malin var ute i tre månader och Amanda fortsatte
arbetet även under våren 2015. Under våren 2015 reste också Arvid
Birgersson ut som volontär till missionsarbetet i Peru, under fem månader.
Move är ett viktigt arbete som vi vill ska prägla hela ELU och våra
ungdomar, så att missionen får läggas på ungdomarnas hjärtan.
f. Insidan
Ungdomstidningen Insidan har fortsatt att ges ut av ELU, med åtta nummer
per år. Under 2014 byttes i stort sett hela redaktionen ut. Inför och under
2014 avslutade följande redaktionsmedlemmar sitt arbete för Insidan:
Karin Borg, Gabriel Lindh, Cecilia Imberg och redaktionschef Per-Jonas
Svensson. Nya i redaktionen under 2014 blev: Samuel Bengtsson, Louise
Berglund, Filippa Arvidsson, Olivia Rådberg och nye redaktionschefen
Jakob Andersson. Sedan tidigare finns också Alfred Nilsson i redaktionen.
Teologiskt ansvarig är Fredrik Carlsson, för layouten står Hans Bergström,
ansvarig utgivare är Simon Nilsson och prenumerationsansvarig är Annika
Nilsson.
g. Läger
Under verksamhetsåret har vi återigen samlat många ungdomar till läger,
i nära samarbete med missionsgårdarna. ELUs ungdomssekreterare och
ungdomsledare har ansvaret för samtliga läger och undervisar oftast
något. Trenden från tidigare år håller i sig, nämligen att det nästan alltid
blir fullt på alla 15+läger, medan det är mycket svårare att samla till läger
bland de äldre åldrarna. ELUs läger är viktiga höjdpunkter för många ungdomar och binder samman hela organisationen på ett oerhört viktigt sätt.
Påsken 2014 samlades över 80 ungdomar och ledare till 15+läger på
Breanäs. Temat var “Tro, Hopp och Kärlek” och talare var bl.a. Jonas
Edsberger, Oskar Wikdahl och Daniel Hermansson.
Samtidigt samlades ca 20 personer till 19+läger i Åhus. Undervisningen
handlade om påskens budskap och talare var bl.a. Erik J Andersson och
Linus Månsson.
Sommarens stora läger, PULS, arrangerades för femtonde gången
på Strandhem och Solängsskolan i Örkelljunga, 6-10 augusti. Temat var
”Fader, Son och Helig Ande” och samlade ca 220 lägerdeltagare och många
dagsbesökare. Talare var bl.a. Björn Svensäter, Dan Sarkar, Erik Johansson,
John-Philip Andersson, Peter Kogler och Simon Ek.
Höstläger för 15+ arrangerades på Breanäs. Temat var förlåten 24-7 och
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talare var bl.a. Magnus Hagström och Elna Lindahl. Lägret samlade över 80
deltagare och ledare.
Till nyår fick 19+lägret ställas in p.g.a. för få anmälda och även 15+lägret
hade svårt att locka folk, då precis som två år tidigare, många ELUungdomar åkte till Credos nyårsläger. Men ca 30 pers (inklusive ledare)
samlades till väldigt fina dagar i Åhus med mycket god och en lite mindre
gemenskap. Temat för lägret var ”Våra nyårslöften och Guds eviga löften”
och talare var framför allt ungdomssekreterarna men också Bosse
Svensson och Mattias Andersson.
Påsken 2015 fick återigen 19+lägret på Breanäs (som var ett samarbete
med ELM utifrån Amani-konceptet) ställas in medan 15+ blev välfyllt.
Drygt 80 personer samlades i Åhus kring lägertemat ”Korset som bär.”
Huvudtalare var Mats Selander från Credoakademin i Stockholm och även
Daniel Borg och Mattias Andersson undervisade, förutom ELUs anställda.
h. Ungdomsgrupper
Som kärnan inom ELU samlas varje vecka ungdomsgrupper till
undervisning, bön, sång och gemenskap. Under 2014 startades och
upptogs också en ny ungdomsgrupp som medlem i ELU, nämligen
Tonårsgruppen i Vittsjö. Det är glädjande att nya ungdomsgrupper
behöver startas inom ELU och vi hoppas på fler! Det finns därmed 8
ungdomsgrupper knutna till ELU, i Lund, Ängelholm, Eket, Örkelljunga,
Vittsjö, Hässleholm, Kristianstad och Stockholm. Grupperna ses varannan
eller varje vecka och som ledare fungerar frivilliga från de lokala
föreningarna eller ELUs anställda.

6. Övriga samarbeten
Under verksamhetsåret 2014-2015 har ELU pausat sin medverkan i
SKUR-nätverket. Sedan tjänsten som ungdomsföreståndare avslutades
har det medfört för långa resor, för att vi har velat prioritera deltagande
i nätverket. Däremot är vi glada över gott samarbete med Credo i
ungdomsledarutbildningen, och med olika församlingar och personer i
arbete med läger, ungdomsledare och dylikt. Likaså är vi mycket glada över
den goda kontakten med Strandhem och Bibel- och lärjungaskolan. Många
av våra ungdomsledare kommer från bibelskolan, vilket vittnar om den fina
växtplats för framtida ledare som bibelskolan är.

23

Egna anteckningar

24

Egna anteckningar

25

Egna anteckningar

26

Välkomna till årsmötet. Vad kul att just du är utvald!
Här kommer lite förklaringar för dig som inte är så van vid att gå på så
kallade "årsmötesförhandlingar". Det kan tyckas vara krångligt, med
konstiga ord och svårt att komma till tals. Vi vill uppmuntra dig att vara
frimodig! Alla har rätt att uttrycka sin åsikt under hela mötet. ELU är en
ungdomsorganisation och därför är det viktigt att även ungdomar säger
vad de känner och tycker. Konstiga ord, procedurer och punkter på
dagordningen kan kännas onödiga, men fyller ändå en funktion. Det blir ett
sätt att hålla ordning och reda trots att vi är många.

Acklamation – Det sätt som vi kommer fatta de flesta beslut på. Man ropar
"ja" på ETT alternativ. Observera att man inte säger nej på något.
Matrikel – Medlemsförteckning
Begär votering – Om du tycker acklamationen var jämn kan du begära
votering. (Var snabb för du måste säga detta innan ordförande klubbat
beslutet!)
Sluten omröstning – Omröstning genom lappar (kommer att användas vid
val till styrelsen).
Röstlängd – En lista med alla som har rätt att rösta på årsmötet.
Protokoll – Formella minnesanteckningar från mötet.
Reservation – Om man inte håller med om ett beslut och vill att detta ska
stå med i protokollet.
Justeringsman/justerare – Läser igenom protokollet och kollar att
det stämmer. Därefter skriver han/hon under på det (sker en tid efter
årsmötet).
Motion – Ett förslag som man vill ska tas upp på årsmötet (måste lämnas 2
månader i förväg).
Budgetramar – Styrelsens förslag på hur pengarna ska användas under ett
visst år.
Valberedning – Grupp av människor som tillfrågar personer om de vill
vara valbara till styrelsen.

