
Välkommen till årsmöte för

den 13 augusti 2016 kl. 13.30 på 
Solängskolan, Örkelljunga

Innehållsförteckning
• Föredragningslista för årsmötet

• Årsmötesprotokoll för 2015

• Bokslutskommentarer för räkenskapsåret 2015/2016

• Budgetramar 2017/2018

• Årsberättelse för 2015/2016

• Ordlista
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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 2015/2016

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 verksamhetsåret 2017/2018.

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 2015
Datum: 2015-08-08 
Art: Årsmöte 
Plats: Solängsskolan, Örkelljunga 
Närvarande: 79 ombud från anslutna föreningar och ungdomsgrupper

§1. Årsmötets öppnande.

Sången ”Herren vår Gud” (Lova Herren, nr 7) sjöngs. Viceordförande Filip 
Ekström hade en inledning. Han påminde om att ELU’s växtkraft kommer 
från Jesus och att det är orsaken till att ELU blommar. I år har ELU 10 års 
jubileum. Det är första gången årsmötet läggs till PULS (augusti månad) 
istället för att ha det under våren som innan.

Filip läste från Johannes 1:19.

Vi sjöng sången “Låt vart ord från min mun” (Ps. 19)

§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 Emma Persson 
och Mattias Andersson.

Till rösträknare valdes Henning Fredriksson och Arvid Persson.

§4. Fastställande av röstlängd för mötet.

Årsmötet fastställde röstlängden till 79 röstberättigade ombud.

Röstlängden justerades under rösträkningen.

§5. Godkännande av kallelse till mötet.

Årsmötet har annonserats i Till Liv, Insidan, ELU’s Facebookgrupp, på 
ELU’s hemsida samt genom utskickad kallelse per post och e post till 
föreningarnas ordförande. Årsmötet godkände kungörelsen.

§6. Fastställande av dagordning för mötet.

Årsmötet godkände dagordningen efter att lagt till § 16   Övriga frågor.
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§7a. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det 
senaste verksamhetsåret.

Styrelseledamot Isak Engström kom fram och en video från ELU’s 10 års 
historia visades.

Styrelseledamot Therese Wemmenborn, ungdomssekreterare Erik Hector 
och Martin Andersson kom fram för en intervju.

Therese Wemmenborn berättade hur det är att vara med i styrelsen och 
hur styrelsen arbetar och är organiserad. Therese berättade också vad som 
det hade varit fokus kring i styrelsens arbete under det senaste året. Att få 
möjlighet att tjäna Gud genom att genomföra många praktiska uppgifter 
är fantastisk samtidigt som man ser att det som man planerar och arbetar 
med leder till att människor får möta Jesus. Therese uttryckte tacksamhet 
över att ekonomin har stabiliserats, vilket gett styrelsen möjlighet att 
fokusera på andra frågor.

Erik Hector kommer att sluta som anställd inom ELU efter 12 års arbete. 
Erik berättade om vad dessa år har gjort med honom personligen. Att 
”leva” evangeliet har varit fokus för hans arbete genom alla åren. Erik 
delade också händelser som han har tänkt lite extra på under de åren han 
har varit anställd inom ELU.

Martin Andersson berättade om hur det är att börja på ännu ett läsår. Han 
kommer också att få två nya medarbetare, Malin Månsson och Anders Ek. 
Martin delade också med sig om hur det var att vara anställd i ELU under 
alla de 10 åren som ELU har funnits, samt kort om ledarutbildningen på 
Glimåkra.

Verksamhetsberättelsen (kallas ”Årsberättelse 2014/2015” i kallelsen), tryckt 
i kallelsen lades till handlingarna.

§7b. Föredragande av ekonomin för 2014

Ekonomiansvarig i styrelsen Jimmy Svensson, redogjorde för ELU’s 
ekonomi.

Årets redovisning är speciell då verksamhetsåret är förlängd från 12 
månader till 16 månader. Orsaken till detta är att årsmötet har blivit flyttat 
från maj till augusti.

Det egna kapitalet ligger på 1,7 miljoner. Detta är lite lägre än vid årsmötet 
ifjol. Samtidigt är resultatet bättre än budgeterat då kollekter och gåvor har 
ökat, samt att vissa intäkter från exempelvis ELU’s sportresor har ökat.
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Årsmötet frågade om hur årets resultat ser ut historiskt. I kallelsen finns 
en sammanställning av det ekonomiska läget fem år tillbaka. Efter en del 
svängiga år där man har arbetat mycket för att få en stabil ekonomi har det 
ekonomiska läget nu stabiliserat sig.

Årsmötet frågade också hur man ser på den förlust ELU har gjort över flera 
år och hur man vill arbeta för att förhindra att man inte har några pengar 
kvar.

Styrelsen arbetar för att ha en buffert på minst 1 miljon kronor om 
ekonomin försämras kraftigt som bland annat var fallet 2008. För att 
klara att hålla denna nivå har styrelsen minskat sina kostnader. Budgeten 
har också de sista åren varit en nollbudget och inte en budget med 
minusresultat. Viktigt att man fortsätter att öka sina intäkter bland annat 
med ökade månadsgåvor för att fortsätta den stabila utvecklingen.

Årsmötet ställde sig undrande över att ”ELU’s Sportresor” var så billiga. 
Styrelsen tar med detta i sitt vidare arbete men gav också respons tillbaka 
att huvudsyftet inte är att dessa resor skall gå med vinst, men (utan) att 
erbjuda alla ungdomar att åka iväg på en sportresa även om man inte har 
ekonomisk möjlighet till detta.

§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhetsåret.

Jörgen Nilsson och Ingvar Ekström har varit revisorer under räkenskapsåret 
2014 01 01–2015 04 30.

Ingvar Ekström beskrev hur de arbetar med r evisionsarbetet, bland annat 
med revisionsberättelsen.

Revisorerna anser att styrelsen har gjort ett noggrant och följsamt arbete 
och att de har följt budgeten. Revisorerna uttryckte även glädje över 
styrelsens förmåga att anpassa sig till olika situationer som kan dyka upp.

Revisionsberättelsen lästes upp i valda delar av revisor Ingvar Ekström.

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 räkenskapsår

2014 01 01–2015 04 30. Balansräkningen på 2 274 458 kr fastställdes och 
resultatet på  61 897 kr i minskat kapital.
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§10. Styrelsens förslag till budgetramar för det kommande 
verksamhetsåret.

Årsmötet fastställde budgetramar för 2016 enligt styrelsens förslag.

Jimmy Svensson gick igenom budgetförslaget. I budgetet har styrelsen 
bland annat räknat upp månadsgåvan med 5 %. De samlade intäkterna 
hamnar för budgetåret 2016 på 2 460 000 kr.

Utgifterna under kategorin personalkostnader minskar något då man 
drar ner på de tjänster man haft tidigare. Styrelsen budgeterar för tre 
ungdomssekreterartjänster (sammanlagt 275%), en caféföreståndartjänst, 
6 ungdomsledartjänster samt en volontärtjänst. De samlade utgifterna 
budgeterades till 2 460 000 kr.

Beräknat resultat är 0 kr, alltså en budget i balans.

Årsmötet godkände styrelsens budgetramar för 2016.

§11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet:

Inga förslag har inkommit

§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 Mattias Arvidsson, Julia Bjuremo, Daniel 
Gustafsson, Elisabet Hector, Charlott Nilsson, Frida Palm, Jimmy Svensson.

Årsmötet hade inga ytterligare kandidater. Val av styrelsen genomfördes 
med sluten omröstning. Alla röster fanns vara giltiga.

§13a. Tre styrelseledamöter för en tid av tre år valdes

Resultatet av årsmötets omröstning blev: Mattias Arvidsson – 18 röster

Julia Bjuremo – 30 röster

Daniel Gustafsson – 30 röster

Elisabet Hector – 69 röster Charlott Nilsson – 60 röster Frida Palm – 54 
röster Jimmy Svensson – 59 röster

Som ordinarie styrelseledamöter för en tid av tre år valdes Elisabet Hector, 
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Charlott Nilsson och Jimmy Svensson

Till fyllnadsval på två år valdes Frida Palm.

§13b. Tre styrelseersättare för en tid av ett år valdes

Till styrelseersättare för en tid av ett år valdes Mattias Arvidsson, Julia 
Bjuremo och Daniel Gustafsson.

§13c. Två revisorer och två revisorsersättare för innevarande 
verksamhetsår

I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.

Till revisorer föreslogs och valdes Jörgen Nilsson och Ingvar Ekström.

Till revisorsersättare föreslogs och valdes Petter Johnsson och Henrik 
Nilsson.

§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

Daniel Ringdahl, Alfred Johansson, Karl Nilsson, Bo Svensson och Maria 
Ringdahl (Ängelholm)

Till sammankallande valdes Alfred Johansson.

§15. Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlemmarna, dvs ansluten 
förening och ansluten ungdomsgrupp skall vara 10 kr/person för 2016. 
Detta är i likhet med tidigare år.

§16. Övriga frågor

(Fredrik Göransson)

Årsmötet delade med sig av en vision om hur ELU bör arbeta med personer 
som är fattiga och de som är utstötta. Styrelsen tog med sig denna vision i 
sitt vidare arbete.

(Carl Nilsson)

Årsmötet ställde också en fråga om hur styrelsen tänker kring ELU Sports 
Event. Tidigare har det varit två gånger per år, men inte det har inte 
varit tillfälle i år. Styrelsen gav som svar att det i år var svårt att få tag på 
personer som vill hjälpa till o ch engagera sig.
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(Jakob Andersson)

Jakob Andersson gav, i egenskap av ungdomssekreterare, svar på 
årsmötets tidigare tankar kring priset på ELUs sportresor och framhöll att 
det är viktigt att nå människor som kanske inte har råd att åka på skidresor, 
och att resorna trots det låga priset har gått med ekonomisk vinst.

§17. Mötets avslutande

Styrelsemedlem Daniel Borg höll i mötets avslutning där avgående 
styrelsemedlemmar Daniel Arvidsson och Anders Ek avtackades. Avgående 
ordförande Daniel Ringdahl var inte närvarande, men hade gjort en 
videohälsning där han gjorde en tillbakablick. Efter 10 års arbete inom ELUs 
styrelse avtackades Daniel Ringdahl.

Två av ungdomsekreterarna avslutar också sitt arbete inom ELU. 
Erik Hector och Per Jonas Svensson (i sin frånvaro) avtackades. Årets 
ungdomsledare blev också avtackade.

Ny personal blev presenterad. Anders Ek och Malin Månsson skall börja 
som ungdomssekreterare respektive caféföreståndare i Lund respektive 
Ängelholm. Sex nya ungdomsledare blev också presenterade.

Sångerna “Rör vid mig Helige Ande” samt “Vår Gud är oss en väldig borg” 
sjöngs. Daniel Borg läste från Jesaja 48:12 15 och la vikt på att människan 
söker sina egna vägar istället för att ge Gud äran. ELU skall lägga sin 
verksamhet i Guds hand, Gud är den som förser och som ger framgång.

Daniel avslutade med bön och vi bad Herrens bön tillsammans.

Justeras:

Mattias Sjödahl, ordförande

Stig T. Hasselgård, sekreterare

Emma Persson, justerare

Mattias Andersson, justerare
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Budgetramar 2017/2018
Intäkter
Gåvor
Månadsgåva 1 300 000 (1)
Föreningskollekter/anslag/enskilda gåvor 430 000
Kollet Sommarmötet, Puls och Vintermötet 198 000
Löne- och utbildningsbidrag 220 000
 2 039 000

Försäljning och övriga intäkter
Insidan 110 000
ELU Sports Event + Resor 205 000
Övrig försäljning 58 000
Ränteintäkter och medlemsavgifter 28 000
Asken 34 000

Summa intäkter 2 583 000

Kostnader
Personalkostnader -1 725 000 (2)
Volontärer och ungdomsledare -133 000 (3)
Anslag till Strandhems BoL-skola -180 000 (4)
Insidan -190 000
ELU resor -150 000
Asken -50 000
Övriga kostnader -180 000

Summa kostnader -2 608 000

Beräknat resultat -25 000

Noter
(1) Månadsgåvan är höjd med 6,5% jämfört med räkenskapsåret 2015/2016.

(2) I personalkostnaderna ingår fyra tjänster (sammanlagt 350%).

(3) Det är budgeterat för tio ungdomsledare och en volontär.

(4) Anslaget är höjt med 45 000 kr.
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Årsberättelse för 2015/2016
1. Inledning
ELU vill vara en levande rörelse som har sin fasta punkt i evangeliet om 
Jesus Kristus och hans uppståndelse från de döda. Levande - eftersom det 
finns så många människor som är engagerade och kommer i kontakt med 
vårt arbete. Fasta - eftersom vi tillhör Herren Jesus, som i alla dagar och alla 
tider är densamme. Det är vår ständiga bön att hela rörelsen ska få bäras 
av den helige Andes kraft, vishet och ledning, och så låta Guds rike visa sig i 
såväl ord som handling.

ELU har nu lagt sitt (etthundra)tionde verksamhetsår bakom sig, och 
vi har gått in i 2016 under bön om ledning för framtiden. Gud har lovat: 
“Befall dina verk åt HERREN, så har dina planer framgång” (Ords. 16:3), och 
det vill vi lita på.

2. Våra medarbetare
a. Anställda
Under 2015–2016 har ELU haft tre ungdomssekreterare, en caféansvarig 
och en vikarierande redaktör för Insidan. 

Vid förra årsberättelsen var tjänsten som caféansvarig inte tillsatt och 
vi är därför glada att Malin Månsson under våren tackade ja till tjänsten. 
Hon har under året handlett ungdomsledare, ansvarat för café Engel, 
varit ledare för ÅÄÖ. Inom ramarna för caféet har hon även fortsatt med 
nattcaféer. 

Anders Ek har under året arbetat i Lund, startat upp hemgrupper, 
arbetat med Café Sandkakan och handlett ungdomsledare. Utöver arbetet 
i Lund har Anders även varit med i satsningen på föreningen i Malmö. Ett 
utmärkt exempel på gränsöverskridande samarbete mellan ELM-Syd och 
ELU. Under Jakobs föräldraledighet har Anders varit ansvarig för PULS. 

Jakob har under våren 2016 varit pappaledig och Louise Berglund 
har under tiden varit redaktör för Insidan. Emil Nilsson har stöttat upp 
ungdomsgruppen BG under Jakobs pappaledighet. 

Martin har under våren 2016 delvis varit pappaledig men behållit 
ansvaret för TG, ungdomsledarna och ungdomsledarutbildningen. 

Vidare arbetar våra anställda även 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 
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och våra ungdomar kan inte nog poängteras. Be för dem och ge dem er 
uppskattning så ofta ni kan. Deras arbete är viktigt för hela ELM-sfären.

Vi är glada att kunna attrahera nya förebilder och kristna ledare till vår 
organisation och även kunna behålla anställda över tid. 

b. Ungdomsledare

Under hösten 2015 och våren 2016 har ungdomsledarna Anna Andersson 
och Julia Lindberg varit placerade i Kristianstad och Hässleholm, Linda 
Martinsson och Emma Schäder i Lund samt Jens Rosenkvist och Maria 
Imberg i Ängelholm. Unga människor som går vår ungdomsledarutbildning 
men som också – och inte minst – är viktiga för att nå vår övergripande 
vision om att kalla, utrusta och sända.

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

Vi har ett stort antal ideellt engagerade – en förutsättning för att 
vår organisation och verksamhet ska fungera. Större delen av 
Insidanredaktionen är ideell, Askenkommittén och Askenledarna, ELU-
sportsseventkommittén, frivilliga på läger och resor, PULS-kommittén, 
gruppledare på PULS – för att nämna några av de arbetsuppgifter som 
engagerar frivilliga. 

Vi är 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 de som har slutat och de 
som fortsätter, riktar vi ett varmt tack och en önskan om Guds välsignelse i 
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 2015
Årsmötesförhandlingarna för 2015 hölls den 8 augusti på Solängsskolan, 
i samband med Puls-lägret på Strandhem. Det var 79 ombud närvarande 
ifrån anslutna föreningar och ungdomsgrupper. Mattias Sjödahl ledde 
årsmötesförhandlingarna.
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4. Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret maj 2015–april 2016 haft sex 
helgsammanträden på Missionsgården Strandhem. Styrelsen har bestått av 
följande personer:

Ordinarie ledamöter (fr.o.m. årsmötet 2015):
Daniel Borg, Filip Ekström, Isak Engström, Elisabet Hector, David Huynh, 
Charlott Nilsson, Frida Palm, Jimmy Svensson, Therese Wemmenborn.

Ersättare (fr.o.m. årsmötet 2015):
Mattias Arvidsson, Julia Bjuremo, Daniel Gustavsson.

Från och med årsmötet 2015 har Filip Ekström varit ordförande, Charlott 
Nilsson vice ordförande, Elisabet Hector sekreterare, Isak Engström 
vice sekreterare, Jimmy Svensson ekonomiansvarig och David Huynh 
personalansvarig. Daniel Ringdahl och Sven Hammarberg har varit 
rådgivare i personal- och styrelsefrågor.

Adjungerade till styrelsen har varit Pernilla Arvidsson (ELM BV) och Jennie 
Svensson (ungdomsrepresentant). Vid de flesta sammanträdena har en 
ungdomssekreterare varit representerad. 

Arbetsutskottet har från årsmötet 2015 bestått av: Filip Ekström, Elisabet 
Hector, David Huynh, Charlott Nilsson och Jimmy Svensson.

ELUs representanter i styrelser och nämnder har varit följande:
• ELM-BV – Filip Ekström (ordinarie) och Charlott Nilsson (ersättare).
• Missionsgården Strandhem – Sara Ekström
• Åhus Missiongård – Linnea Svensson, i nuläget platsen vakant
• MIS (Nämnden för mission i Sverige) – Sofia Sundberg (ordinarie) och Malin 

Månsson (ersättare).
• NUM (Nämnden för mission i utlandet) – Betty Svensson (ordinarie) och 

Hanna Ek (ersättare).
• 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. Då 
styrelsen efter årsmötet fick en ny ordförande och en ny personalansvarig, 
har delar av AUs fokus varit att komma in i nya roller och utveckla en bra 
arbetsstruktur. Verksamhetsåret har för styrelsen, AU och framförallt 
personalansvarig inneburit ett stort arbete med rekrytering och 
nyanställningar. AU har även deltagit i rådslaget 4AU.
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b. Fördjupningsgruppen

Under det senaste året har vi med glädje sett hur arbetet med Asken fått 
blomma ut i en första kull framtida ledare. Ett stort tack till alla askenledare 
och föreningar som gjort detta möjligt!

Vi har även arbetat nära den relativt nya Insidanredaktionen som 
på många sätt stått inför förändringar bland annat på grund av en 
föräldraledig redaktionschef. Samtidigt vill vi passa på att tacka alla som lagt 
ner tid och engagemang på Insidan som faktiskt är Sveriges enda kristna 
ungdomstidning.

c. Informationsgruppen

Under det gångna året har informationsgruppen arbetat med att synliggöra 
ELU på bland annat läger, ungdomsgrupper, ELM Syds sommarmöte och 
Vintermötet. Genom representation vid dessa olika evenemang får styrelsen 
möta medlemmarna och kan vara lyhörda för deras åsikter och tankar 
om ELU. Sedan årsmötet 2015 består ELUs informationsgrupp av Isak 
Engström och Daniel Gustafsson. Till sin hjälp i informationsarbetet har 
informationsgruppen en ideell arbetsgrupp som bistår med praktiskt arbete 
genom framtagning av affischer, flyers och annat informationsmaterial.

Under året har informationsgruppen efter varje sammanträde skickat 
ut information till ELU-ambassadörer som finns representerade i några av 
våra föreningar. En ELU-ambassadör fungerar som styrelsens förlängda 
arm ut till föreningarna och i dagsläget finns det tretton stycken. ELU-
nytt, som finns i Insidan och Till Liv är ett annat sätt för oss att nå ut med 
information om ELU. Utöver hemsidan arbetar vi med att öka närvaron på 
de sociala medierna Instagram och Facebook. Via Instagram får man del av 
glimtar från evenemang och våra medarbetares vardag och på Facebook 
sprider vi information om våra evenemang. Så följ oss gärna på Facebook 
och Instagram (@elungdom) om du önskar få mer information om vad som 
händer inom ELU.

Under våren har informationsgruppen framförallt arbetat med att 
kartlägga och utvärdera ELUs intäktskällor. Utvärderingen ledde bland 
annat till att vi i samband med sportlovsresorna genomförde en kampanj 
för att försöka öka månadsgåvorna som kommer in till ELU. Kampanjen har 
bland annat förts genom affischering och via sociala medier.
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d. Eventgruppen

Sports Event 2015: Den 21 november hölls innebandyturneringen i 
Örkelljunga idrottshall. Laget “Nils Karlsson Pyssling” vann, utav totalt 
24 anmälda lag och inför runt 150 personer. Nytt för i år var att det 
fanns tre olika slutspel. Vid lunch höll ungomsledare Julia Lindberg en 
andakt. När turneringen var avgjord fortsatte gemenskapen i Örkelljunga 
församlingshem där god mat stod redo. När kasslergrytan var uppäten 
började kvällsmötet. Linnea Ingrup ledde oss genom mötet där Magnus 
Jansson undervisade kring ämnet lag och evangelium. Undervisningen 
sammanfattad i en mening skulle kunna vara: “Du behöver inte förändra 
dig för att tro på min kärlek, det är genom att tro på min kärlek som du 
förändras”. Jonathan Wallin med team ledde oss i lovsång och de som var i 
salen kunde nog inte undgå att märka Guds påtagliga närvaro. Kvällsmötet 
rundades av och gemenskapen fortsatte med café och spel i källaren.

Nyårsfest 20–30 2015: En ny form av nyårsevenemang som var riktat till 
åldern 20–30. 52 personer samlades i Filippi klockan 14. Fredrik Carlsson 
höll ett undervisningspass om Gudslängtan som följdes av ett lovsångspass 
under ledning av Linus Månsson. Därefter serverades det fika och olika 
sällskapsspel erbjöds, samtidigt som festmiddagen förbereddes. Middagen 
innehöll god mat, tävlingar och andra roliga inslag. Planeringsgruppen 
hade delat upp olika ansvar till olika personer som skötte det väldigt 
bra. Innan tolvslaget lärde vi oss line dance och hade en aftonbön. 
Uppfattningen från många av deltagarna var väldigt positiv. Strävan för 
eventet var att det skulle vara en fri form och att deltagarna inte skulle 
känna sig styrda och stressade med hålltider. Planeringsgruppen bestod av 
Malin Månsson, Julia Bjuremo, Malin Henningsson och Emilia Claesson.

Skidresa Trysil 2016: Precis som 2015 gick ELUs skidresa i år till Trysil, 
Norges största skidanläggning, vecka 8. Resan var fullbokad, vilket innebar 
46 ungdomar mellan 15–21 år samt sex ledare. Så fort vi satte oss i bussen 
för resan norrut började snön falla, vilket gav oss perfekta förutsättningar 
med gott om snö under veckan. Veckan bjöd på sex skiddagar med härlig 
skidåkning, go gemenskap och en hel del sol.

Även i år bodde vi på Östre Trysil Montessoriskole i Östby, ca 20 minuters 
bussresa från backen, som vi disponerade själva. Att vi fick sova på golvet 
i trånga klassrum och hade begränsat antal duschar vägdes klart upp av 
tillgången till egen matsal och idrottshall för samlingar med undervisning 
och gemenskapsaktiviteter. På kvällarna serverades trötta ungdomar 
utomordentlig mat av de tappra matledarna och därefter serverades vi 
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andlig mat av Johannes Börjesson som höll en serie undervisningspass 
utifrån Efesierbrevet. God undervisning som trots en trött publik ledde 
till en del samtal och diskussioner långt in på kvällarna. En kväll firade vi 
också mässa ledd av Johannes. Tyvärr drabbades vi under veckan av en del 
skador och sjukdomar och därför inleddes kvällssamlingarna alltid med 
att vi bad för de drabbade, vilket stärkte sammanhållningen i gruppen. 
Därefter följde gemenskapsaktiviteter, framröstning av dagens vurpa samt 
aftonböner ledda av deltagare följt av härlig lovsång.

Vi vill passa på att tacka alla som var med oss i bön under veckan. 
Förutom motgångarna med skador och sjukdomar fick vi en underbar 
vecka med härlig gemenskap tillsammans. Dagen efter vi kommit hem 
fick vi också ett härligt vittnesbörd från en kille som inte var med på vår 
resa. Efter att ha träffat ett gäng kristna ungdomar i backen som verkade 
ha en gemenskap han aldrig tidigare mött hade han bestämt sig för att 
konfirmeras och anmält sig till Strandhems konfaläger i sommar.

Ledare för resan var Henrik Nilsson och Johannes Börjesson samt Julia 
Lindberg, Julia Svensson, Oskar Larsson och Daniel Andertun som stod för 
matlagningen hela veckan.

Sports Event 2016: Den 2 april hölls fotbollsturneringen i Örkelljunga 
idrottshall. Vinnarlaget från höstens innebandyevent gjorde en favorit i 
repris. Laget “Nils Karlsson Pyssling” vann igen, utav totalt 18 anmälda 
lag och inför runt 150 personer. Vid lunch höll Oskar Nilsson en andakt 
om Guds storhet. När turneringen var avgjord fortsatte gemenskapen 
i Örkelljunga församlingshem där god mat stod redo. När lasagnen var 
uppäten samlades över 100 personer för kvällsmöte. Mötet började 
med att Move-volontärerna Susanne Johansson och Miriam Göransson 
inspirerande berättade om sin resa. Emil Nilsson ledde oss genom mötet 
där Hans Lunddahl undervisade. Dagen avslutades med en härlig stund av 
lovsång och förbön.

5. Övriga evenemang och läger
a. ELUs vintermöte 2016

Lördagen den sjätte februari samlades först ca. 140 unga och äldre för att 
ta del av undervisning kring ämnet “Kom till mig!”. Magnus Persson höll i 
öppningsmötet på ett inspirerande och levande sätt. Hela dagen präglades 
av en härlig gemenskap i blandade åldrar. Ett större antal äldre i åldrarna 
30–50 deltog under hela dagen, vilket vi ser väldigt positivt på. Under 
eftermiddagen fanns det möjlighet att välja ett av tre “spår”, de som talade 
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var Anna Swahn, Magnus Persson och Fredrik Carlsson. Under kvällen 
samlades ca 220 personer för att lyssna till Håkan Gisselsson som talade 
utifrån Jesaja 55. Sammanfattningsvis upplevdes dagen väldigt positivt och 
berikande sett till gemenskap och undervisning.

b. ELM Syds sommarmöte 2015

Sommarmötet ägde rum I Ängeholm den 18–19 juli och 
ungdomssamlingen hölls i en lokal i närheten. Där talade Fredrik Smetana 
över ämnet Gud längtar efter att vi svarar på hans kärlek, utifrån liknelsen 
om den återfunne sonen, Lukas 15:11–32. Carl Vilhelm Boström med flera 
ledde oss i lovsången. Salen fylldes snabbt av ungdomar i åldrarna 14–19 
år och de 100 ungdomarna deltog i mötet och stämde in i lovsången.

c. Ledarutbildningen

Glimåkras Ledarutbildning har haft 18 elever under läsåret 15/16. Under 
fem veckor har alla elever varit samlade för gemensam undervisning 
i Glimåkra, Breanäs, Åhus Missionsgård och Transtrands fjällgård. 
Utbildningen bedrivs i samarbete med CREDO och ELU är ansvarig för 
utbildningen.

d. 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.

Efter tre somrar med lyckade resor till Etiopien, gick Moves resa 
sommaren 2015 till Kenya. Nio ungdomar var med på resan som leddes 
av Benedicte Artman och Malin Månsson. Man besökte bland annat 
barnhemmet Bethesda i Nakuru, samt missionsstationer runt om i landet.

Under våren 2015 var Arvid Birgersson Move-volontärer i Peru. Arvid 
var i Peru under fem månader och hans huvuduppgift var att hjälpa 
missionärsbarnen i skolgång och aktiviteter. I tillägg till detta hjälpte 
han till i en ungdomsgrupp i församlingen Las Brisas, Chiclayo och gav 
instrumentundervisning till några ungdomar där.

Miriam Göransson och Susanne Johansson åkte under hösten 2015 till 
Kenya för att vara Move-volontärer där. De spenderade fem månader där 
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med att hjälpa till på barnhemsverksamheten Asella Children and Youth 
Ministry (ACYM) samt på kyrkans förskola och skola i området. I tillägg fick 
de även hjälpa till i kyrkans barn och ungdomsarbete.

Under sen höst 2015 begav sig Ida Gustafsson till Peru för att under 
några månader vara Move-volontär där. Hennes arbetsuppgifter har 
mestadels bestått av att hjälpa missionärsfamiljen Smetanas barn med 
skolgången.

Move är ett viktigt arbete som vi vill ska prägla hela ELU och våra 
ungdomar, så att missionen får läggas på ungdomarnas hjärtan. 

e. Insidan

ELU har även under detta verksamhetsår gett ut ungdomstidningen 
Insidan. Tidningen ger ut åtta nummer per år. Under 2015/2016 har 
redaktionen bestått av Jakob Andersson (redaktionschef), Filippa 
Arvidsson, Louise Berglund, Arvid Birgersson och Olivia Rådberg. Under 
vårterminen 2016 har Louise vikarierat som redaktionschef då Jakob varit 
föräldraledig. Teologiskt ansvarig för tidningen är Fredrik Carlsson, för 
layouten står Hans Bergström, ansvarig utgivare är Simon Nilsson och 
prenumerationsansvarig är Annika Nilsson.

f. 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 ung-
domar och binder samman hela organisationen på ett oerhört viktigt sätt.

g. Ungdomsgrupper

Som kärnan inom ELU samlas varje vecka ungdomsgrupper till 
undervisning, bön, sång och gemenskap. Grupperna ses varannan eller 
varje vecka och som ledare fungerar frivilliga från de lokala föreningarna 
eller ELUs anställda.

TG i Kristianstad har träffats varje måndagskväll under läsåret och det 
brukar komma ca 30 st. Flamman i Hässleholm träffas varannan fredag och 
brukar besökas av ca 10 st. Vittsjö ungdomsgrupp träffas varje fredag och 
brukar samla ca 15 tonåringar med ett varierat program. Ungdomsledarna 
i Kristianstad och Hässleholm, Julia Lindberg och Anna Andersson, har haft 
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ansvar för Flamman och varit regelbundet i Vittsjö och TG. Jens Rosenkvist 
och Maria Imberg har varit ungdomsledare i Ängelholm under 15/16 och 
har jobbat med ÅÄÖ där tillsammans med ungdomssekreteraren Malin 
Månsson.

h. Café Engel

Café Engel har under 2015/2016 fortsatt haft öppet varje tisdag och torsdag 
med ett tiotal gäster varje dag. Det har även arrangerats 3 st nattcafén 
som är som en vanlig cafédag fast på kvällen. Där har vi haft ungefär 60–80 
besökare. Ungdomsgruppen ÅÄÖ har träffats varje onsdagkväll och det 
brukar komma ca 15 st.

6. Övriga samarbeten
På det nya året besökte Frida Palm och Filip Ekström Sveriges Kristna 
Ungdomsråd (SKUR) i Uppsala. ELU är en del av SKUR som består av 
de flesta av de kristna ungdomsorganisationerna i Sverige. Ett 10-tal 
organisationer var representerade och ELU fick ta del av och inspireras 
av andra organisationer samt förmedla vad ELU gör och står för. Utöver 
seminarier och många goda samtal var det gemenskapen omkring Jesus 
som etsat sig fast i minnet.
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Egna anteckningar
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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.


