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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.
5.
6.
7.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Godkännande av kallelse till mötet.
Fastställande av dagordning för mötet.
Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret.
a. Information från styrelse och anställda
b. Föredragande av ekonomin för 2017/2018

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 2019/2020.
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. 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.

3

ELUs årsmötesprotokoll 2017
Datum: 2017-08-26
Art: Årsmöte
Plats: Solängsskolan, Örkelljunga
Närvarande: 80 ombud från anslutna föreningar och ungdomsgrupper
§1 Mötets öppnande
Filip Ekström inledde mötet med att hälsa
välkommen. Därefter påminde han oss om
att ELUs förhoppning är att Guds planer
ska vara våra planer, och att våra planer
också skall vara Guds. Han läste ur Jer
29:11, Joh 1:3, Jer 1:5 samt Rom 8:28, och
påpekade att Guds planer för oss är goda
och att vi får gå i förberedda gärningar. Vi
är formade och utvecklade av Herren. I
vårt arbete i ELU får vi hela tiden ställa oss
frågan ”Upphöjer detta Herren?”. Vi sjöng
också tillsammans, Lova Herren 412 – O,
hur lycklig är ej den och Lova Herren 240
– Med Gud och hans vänskap, under
ledning av Alfred Åkesson.
§2 Val av ordförande och sekreterare
för mötet
Till ordförande valdes Sven Hammarberg,
och till sekreterare valdes Oskar Wikdahl.
§3 Val av två protokolljusterare, tillika
rösträknare samt två rösträknare
Till protokolljusterare, tillika rösträknare
valdes Anna Hector och Kristina Ekström.
Till rösträknare valdes Morgan Svensson
och Malin Henningsson.
§4 Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden uppgick till 80
röstberättigade.
§5 Godkännande av kallelse till
årsmötet
Årsmötet godkände kallelsen till årsmötet.
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§6 Fastställande av dagordning för
mötet
Dagordningen fastställdes med två
ändringar: §13 b och c bytte plats, samt
§16 (Övriga frågor) tillkom.
§7 Föredragande av styrelsens
verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
a. Information från styrelse och
anställda
Frida Palm ledde föredragandet av ELUs
verksamhet för verksamhetsåret 16/17.
Verksamhetsberättelsen i sin helhet ingår i
årsmöteshandlingarna. Filip Ekström
inledde med att tala om ELUs anställda;
Jakob Andersson, Örkelljunga, Martin
Andersson, Kristianstad, Anders Ek, Lund,
och Malin Johanneryd, Ängelholm. Under
det kommande året kommer Martin
Andersson att vara tjänstledig på 60% och
Oskar Wikdahl vikariera på 50%. Malin
Johanneryd avlutar sin tjänst, och därmed
pågår rekryteringen för den nu något
förändrade tjänsten i Ängelholm.
Filip Ekström talade om framtiden. En
fråga styrelsen arbetar med just nu är vem
och vilka som kan vara talare på ELUs
läger och verksamhet. Det är en svår fråga
med många infallsvinklar och potentiella
problemområden. Styrelsen tycker att det
är en spännande fråga att arbeta med.
Styrelsen har också arbetet med och
uttryckt ett mål om att bli bättre på att
kommunicera och att marknadsföra sig
själva och ELU, inte bara internt utan

också externt.
Det visionära arbetet fortsätter utifrån
dokumentet Vision 2021. Under början av
2017 antogs en ny verksamhetsplan. Filip
Ekström lyfte fram några punkter som
styrelsen vill fokusera på fram till 2019;
framför allt arbete med unga vuxna, med
konferenser och temadagar med teologisk
prägel, samt med en önskan om att unga
vuxna ska komma i funktion i sina
hemföreningar. Dessutom arbetar man med
att utveckla Asken, samt att få unga
kvinnor att utvecklas till ledarskap i ELU.
Frida Palm presenterade de personer som
ska vara ungdomsledare under 17/18;
Amandus Einarsson (Ängelholm,
Hässleholm och Vittsjö), Martin Jönsson
(Ängelholm, Hässleholm och Vittsjö),
Matilda Victor (Lund, Kristianstad),
Johanna Victorén (Lund och Kristianstad).
Frida Palm intervjuade ungdomsledarna
om deras förväntningar på året som
ungdomsledare. De uttryckte förväntan och
glädje över att få börja arbeta.
Frida Palm intervjuade Elin Knutsson,
Örkelljunga, och Lovisa Runeson, Lund,
kring Asken. De berättade om hur Asken
är ett bra ställe att utvecklas på, och där
man får konkreta tips för att vara ledare.
De talade också om att vara ledare framför
allt är att ställa sig till förfogande för Gud.
Jakob Andersson talade om Insidan –
Sveriges enda kristna ungdomstidning. 20årsjubilèet i februari firades bland annat
med ett jubileumsnummer, samt en ny
hemsida. Den fungerar som en
webbtidning, för att öka tillgängligheten
för användare utöver papperstidningen,
vilket bland annat lett till att personer utan
tidigare relation kommit i kontakt med
insidan. Jakob talade om hur ELU tror att
Insidan har ett uppdrag och en möjlighet
att nå ut med evangeliet. Man arbetar mer
för att bredda tidningen så att den kan nå ut
till fler, och därmed har man exempelvis
tagit bort det som är tydlig ELUinformation i Insidan (exempelvis
annonser), som ett led i att fler i Sverige,
utanför ELU, ska kunna göra Insidan till

sin egen. Kopplingen ska helt enkelt inte
vara så tydlig från Insidan till ELU, men
däremot väldigt tydlig koppling från ELU
till Insidan. Under året gjordes också ett
speciellt påsk-nummer. Poängen med allt
detta är att nå ut till fler med Insidan.
Reaktionerna från organisationer utanför
ELM har varit mycket positiva. Jakob
uppmanade årsmötet, och ELU, att prata
om och sprida Insidan, att vara
reklampelare där man är. Jakob skickar
med utmaningen att alla på årsmötet ska
försöka hitta fem personer som skulle
kunna bli prenumeranter på Insidan. Då
hade antalet prenumeranter dubblats direkt.
Jakob uppmanade också läsarna att ge
respons, både i form av frågor och
funderingar, men också lovord om man
tycker att tidningen är bra.
Julia Svensson berättade om den temadag
som var i våras för ”unga vuxna”.
Kategorin unga vuxna räknar ELU de som
är ungefär 20-30 år. ELU har en vision och
en dröm om att nå ut till den målgruppen
bättre. Ett led i detta var att under hösten
tillsätta en grupp tillsammans med ELM
Syd, som arbetade med detta för att de som
är uppväxta i ELU ska kunna fortsätta sitt
engagemang i ELM Syd. Det mynnade ut i
två inriktningar – en regional med events
och marknadsföring, och en lokal på
föreningsnivå. Ett konkret exempel av
detta var en temadag i Malmö där Hans
Weichbrodt undervisade på temat “Den
helige Ande i Psaltaren”.
Alfred Åkesson berättade om en skidresa i
Trysil v.8 där han, med flera, var ledare.
Mycket god skidåkning, med få allvarliga
skador, och mycket glädje. Mycket god
gemenskap, med många nya vänner och
god kristen undervisning. Vissa av
deltagarna hade ingen kristen bakgrund,
utan det fick bli deras första läger. Alfreds
erfarenhet är att
Gud vill utrusta oss för de utmaningar vi
får, och så fick det också vara för detta
lägrets ledargäng. Det finns också stora
utmaningar i att ha ett skidläger, där
skidorna lätt får mest fokus men där det
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istället ska vara Jesus som är fokus. Även
nästa år blir det ett skidläger, med en ännu
okänd destination.
Frida Palm berättade också om PULS
2017. 250 deltagare samlades i år kring
temat ”Se människan”, där undervisningen
uppmanade till gemenskap och att se våra
medmänniskor. Dessutom kommer det
under året att anordnas både höst- och
nyårsläger.
Det är viktigt för styrelsen att vi, som
medlemmar, får se vad som faktiskt händer
i ELU. Tacksamheten är stor för det som
Gud får göra genom ELU och genom
styrelsen, samt för alla gåvor och böner.
b. Föredragande av ekonomin för
2016/2017
Jimmy Svensson föredrog en översikt av
ekonomin för verksamhetsåret 16/17.
Årsredovisningen finns i
årsmöteshandlingarna. Gåvorna har varit
strax under budget, men det har balanserats
av att bidraget från Glimåkra Folkhögskola
varit något över budget.
Personalkostnaderna har varit något längre
på grund av föräldraledigheter. Anslaget
till Strandhems Bibel- och lärjungaskola
ökade istället, eftersom styrelsen såg att
utrymme finns. Det totala resultatet blev
positivt, 38 930 kr. Filip Ekström
kommenterade det att ELU har en del
pengar på banken. Banken ger i sin tur inte
så stor ränta, och då har styrelsen tagit
beslutet att flytta en del av kapitalet till ett
konto med högre ränta.
§8 Revisorernas berättelse över
styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret (2016/2017)
Ingvar Ekström föredrog
revisionsberättelsen för verksamhetsåret
16/17. Han inledde med att redogöra för
revisorernas uppdrag. Revisorerna
uppfattar att styrelsearbetet sköts på ett
gott sätt. De noterar också att årets resultat
är positivt och bättre än budgeterat. Dock

6

har revisorerna noterat att månadsgåvan
har minskat, vilket ökar otryggheten när
styrelsen planerar ekonomin. Revisorerna
yrkade på att fastställa resultat- och
balansräkningen, samt att ge styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 16/17.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
för den tid revisionen avser
Årsmötet beslutade i enlighet med
revisorernas yrkande om ansvarsfrihet för
styrelsen under verksamhetsåret 16/17
samt fastställande av balans- och
resultaträkningen. Beslutet var enhälligt.
§10 Styrelsens förslag till budgetramar
för verksamhetsåret 2018/2019
Jimmy Svensson föredrog budgetramarna
för 2018/2019. För att få ihop
budgetramarna för intäkter med fulla
personalkostnader har styrelsen höjt
budgeten för månadsgåvan med 13,5%.
Budgetramarna för utgifter räknar med
350% anställda samt 10 ungdomsledare.
Dessutom ökas bidraget till Strandhems
Bibelskola till 180 000, från 135 000 som
det varit de senaste åren, vilket gör att
resultatet landar på -12 950 kr.
Ingvar Ekström kommenterade det faktum
att det var färre ungdomsledare i år. Jimmy
Svensson svarade att styrelsen vill satsa på
många ungdomsledare, och därför
budgeterar man för 10 st. Filip Ekström
kommenterade att månadsgåvan minskat,
och att man budgeterat för en ökning. Han
uppmanade årsmötet att fortsätta ge
månadsgåva, eller öka sitt givande. Rune
Nilsson frågade hur många
månadsgåvogivare som finns. Jimmy
Svensson svarade att det är ca 200 via
autogiro, och ett okänt antal som ger via
vanlig banköverföring. Sven Hammarberg
kommenterade att vi tidigt behöver fundera
över hur vi spenderar våra pengar, och vem
som egentligen äger våra pengar. Allting är
ju Guds. Han uppmanade också ungdomar
att berätta hemma i sin förening/församling
om vad ELU gör och vad det betyder, så

att fler där också blir månadsgivare eller
ökar sitt månadsgivande.
Årsmötet godkände och fastställde de
budgetramar för verksamhetsåret 18/19
som styrelsen föreslagit.
§11 Behandling av styrelsens förslag till
årsmötet
Inga förslag inkomna.
§12 Behandling av i rätt tid inkomna
motioner

Einarsson, Alfred Åkesson, Julia Svensson
Anders Ek påpekade att om någon inte får
en enda röst – blir den vald då? Svaret från
årsmötets ordförande och Filip Ekström
blev att sådana eventuella situationer
hanteras när rösterna är räknade. Benedicte
Nilsson kommenterade att vi genom detta
sätt att rösta frångår det faktum att
årsmötets ledamöters röst inte räknas,
eftersom man oavsett vilka vi styrker blir
invald eftersom det bara finns 7
nominerade på sju platser. Det bör nästa
årsmöte ta med sig.

Inga inkomna motioner.
§13 Val av
a. tre styrelseledamöter för en tid av tre
år
a. Valberedningens förslag: Julia
Svensson, Lund, Alfred Åkesson,
Lund, August Einarsson, Lund,
Frida Palm, Lund, Ester
Birgersson, Halmstad, Julia
Ekström, Lund, Mathias Swartling,
Linköping.
b. Nominerade på plats: Inga
b. fyllnadsval för en tid av två år
c. tre styrelseersättare för en tid av ett
år
Årsmötet beslutade att först rösta om tre
styrelseledamöter för en tid av tre år, samt
fyllnadsval för en tid av två år. De tre
personer med flest röster blir ordinarie
styrelseledamöter för tre år, och den med
fjärde mest röster blir vald till
fyllnadsvalet. De tre som får minst antal
röster väljs då som styrelseersättare för en
tid av ett år.
Olof Nilsson ställde frågan om förfarandet
ifall det blir lika i rösterna. Ordförande
svarade då att det i stadgarna står att då får
lotten avgöra. Rune Nilsson frågade vilka
som varit styrelseledamöter. Cornelia
Wikdahl redogjorde för vilka som är omval
och vilka som är nyval. Nyval: Ester
Birgersson, Julia Ekström, Mathias
Swartling Omval: Frida Palm, August

Ingvar Ekström kommenterade att vi nu
väljer ordinarie ledamöter, och att de som
blir ersättare istället teoretiskt röstas in
senare via acklamation eller dylikt.
Frida Palm meddelade att i samband med
fikat kan man anmäla sig till den kubbturnering som tar vid efter årsmötets
avslutande.
Paus.
Filip Ekström påpekade att det finns
Insidan-tidningar att ta som provexemplar,
samt en lista där man kan skriva upp sig
för att prenumerera.
Röstresultat: Frida Palm (77), August
Einarsson (71), och Julia Svensson (69)
valdes till ordinarie ledamöter på tre år.
Antalet röster står inom parentes. Det
totala antalet avlagda röster var 79 st.
Alfred Åkesson valdes till fyllnadsval på
två år, med 67 röster. Julia Ekström (12),
Mathias Swartling (11) och Ester
Birgersson (7) valdes till styrelseersättare
på ett år. Röstetalen inom parentes.
Valmetoden diskuterades vidare.
Valprocessen till styrelsen styrs av
stadgarna. I stadgarna står det att ”val till
styrelsen ska ske genom sluten
omröstning”. Grundtanken med detta är att
varje val görs separat, alltså inte på det sätt
årsmötet gjort i år. Problematiken med
årets metod är att man förnekar delegaterna
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att välja att en person inte ska väljas in i
styrelsen. Tanken med stadgarna är alltså
att man ska ha den friheten, men vi har
tagit en liten genväg nu för att slippa ha
flera steg i valprocessen. Styrelsen, och
årsmötet, bör ta med sig denna diskussion
till nästkommande årsmöte. Dessutom står
det i §18 i ELUs stadgar att
”Valberedningen skall nominera fler namn
än antalet valbara platser”. Om detta
uppfylls uppstår inte samma situation som
vi haft i år.
Rune Nilsson kommenterade att det i ELM
Syds och Missionsgårdarnas stadgar har
tagit bort krav på sluten omröstning vid
styrelseval. Detta gör att man kan rösta till
styrelsen via acklamation.
Ingvar Ekström kommenterade att det
alltid finns möjligheten att kräva sluten
omröstning. Som det nu är finns det inte
möjligheten att ha acklamation.
Sven Hammarberg kommenterade att det
krävs kvalificerad majoritet på två på
varandra följande årsmöten för att ändra
stadgarna, men att det är fritt fram att
skicka in en motion kring detta för
nästkommande årsmöte.
d. två revisorer och två revisorsersättare
för innevarande verksamhetsår
Valberedningen föreslår Jörgen Nilsson
(omval) och Rune Nilsson (nyval) som
revisorer, samt Peter Johnsson (omval) och
Henrik Nilsson (omval) som ersättare.
Årsmötet beslutar i enlighet med
valberedningens förslag.
§14 Val av valberedning och ordförande
i valberedningen för en tid av ett år
Filip Preston redogjorde för att ingen i den
nuvarande valberedningen sagt att de inte
ställer upp för omval. Den nuvarande
valberedningen består av Filip Preston,
Daniel Ringdahl, Cornelia Wikdahl, Daniel
Borg och Bo Svensson.
Årsmötet valde Filip Preston, Daniel
Ringdahl, Cornelia Wikdahl, Daniel Borg
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och Bo Svensson till valberedning. Daniel
Ringdahl valdes till valberedningens
ordförande.
§15 Fastställande av medlemsavgift
Filip Ekström redogjorde för att
medlemsavgiften är 10kr per medlem i en
förening som är ansluten till ELU. Rune
Nilsson undrade hur det debiteras ut till
föreningarna. Jimmy Svensson svarade att
ca 10 000kr kommer in per år, men att inga
räkningar skickas ut. Rune Nilsson föreslår
styrelsen att se över hur föreningarna
informeras om att de är betalningsskyldiga.
§16 Övriga frågor
Inga övriga frågor väcktes.
§17 Mötets avslutande
Charlott Nilsson tackade alla oss som är
ELU, för böner, gåvor och engagemang.
Hon påminde om att det är vi, var och en,
som är stommen i ELU, och att vi ska ta
med oss det hem till våra föreningar och
församlingar. Hon fortsatte med att tacka
de anställda, de avgående
styrelseledamöterna David Huynh, Julia
Bjuremo och Therese Wemmenborn, samt
Malin Johanneryd som lämnar sin tjänst i
Ängelholm. Därefter inleddes en
avslutande andakt med att vi tillsammans
sjöng ”Jesus, i din vård mig tag”, Lova
Herren 596.
Charlott Nilsson talade om hur ELU kan få
vara med att skapa plattformar för hur vi
kan lära oss hur Gud ser på oss. 1 Mos
1:27 berättar om hur Gud skapade oss till
sin avbild, med ett syfte och en mening.
Och det är något ELU vill ge vidare till
ungdomar som allt mer definieras av vad
man presterar, och där värdet kan vara
flytande. I 1 Joh 3:1 talas det om hur Gud
ser på oss som sina barn; älskade.
ELU kan också få vara med och förmedla
detta vidare, genom att få vara lärjungar. I
Joh 13:34-35 ger Gud oss i uppdrag att
älska varandra, att bli lärjungar. Genom att
skapa mötesplatser kan ELU få verka för

att vi kan få bli allt mer lika Kristus, och få
möjlighet att visa kärlek i ord och i
handlingar.

centrum för allt vi gör, allt engagemang
och allt vi gör. Ps 115 talar om för oss vem
Herren är, och att äran är hans och inte vår.

Avslutningsvis påminde hon oss om att vi
inte kan frälsa en enda människa i oss
själva, och det viktigaste för oss är att veta
vem vi jobbar för. Att Herren får stå i

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.
Därefter avslutades mötet med att vi
gemensamt sjöng ”Hur ljuvligt klingar
Jesu namn”.

Sven E Hammarberg Mötesordförande

Oskar Wikdahl Mötessekreterare

Anna Hector Justerare

Kristina Ekström Justerare
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Evangelisk Luthersk Mission-Ungdom, ELU, 843000-4542 får härmed
avge årsbokslut för 2017-05-01 - 2018-04-30.

Allmänt om verksamheten
ELU är en ideell ungdomsorganisation som på ett ärligt och trovärdigt sätt vill sprida
evangeliet om Jesus bland Sveriges ungdomar i dag.
ELU vill stå på evangelisk-luthersk grund och är en lågkyrklig rörelse.
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Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar med noter.
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsbokslutet har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med Bokföringslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget
annat anges nedan.
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Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Noter
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14

15

Revisionsberättelse
Till ordinarie årsmöte i Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom, Org.nr 843000-4542

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden

oegentligheter eller på fel.

Vi har utfört en revision av årsbokslutet
för Evangelisk Luthersk Mission –
Ungdom för räkenskapsår 2017-05-01 –
2018-04-30.

Vid upprättandet av årsbokslutet
ansvarar styrelsen för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i
allt väsentligt upprättats i enlighet med
bokföringslagen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar samt Den
förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att
årsbokslutet upprättas och för att
bokföringslagen tillämpas vid
upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att
upprätta ett årsbokslut som inte
innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på
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Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt
International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA
använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna
för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på
fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel,
eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den
del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för
min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för
att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de
redovisnings- principer som
används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i
att styrelsen använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar
också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens
förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på
upplysningarna i
årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande
presentationen, strukturen och
innehållet i årsbokslutet,
däribland upplysningarna, och
om årsbokslutet återger de
underliggande transaktionerna
och händelserna i enlighet med
bokföringslagen.
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Jag måste informera styrelsen om bland
annat revisionens planerade omfattning
och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande
brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.
Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt
revisionslagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsbokslutet har upprättats i
enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen
har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Evangelisk
Luthersk Mission – Ungdom för
räkenskapsår 2017-05-01 – 2018-04-30.
Vi tillstyrker att ordinarie årsmöte
beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i
förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för
förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av
förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma
om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda
ersättnings- skyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god
revisionssed i Sverige använder den
auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på den auktoriserade
revisorns professionella bedömning och
övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar

granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra

förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet.
Örkelljunga den 3 juli 2018
Jörgen Nilsson Auktoriserad revisor
Rune Nilsson
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Budgetramar för ELU
Räkenskapsåret 2019-05-01 – 2020-04-30
Intäkter

Noter
(1) Månadsgåvan är höjd med 10% jämfört med utfallet för räkenskapsår 2017/2018.
Ökningen motsvarar 70 personer med en månadsgåva på 150 kr.
(2) Från Glimåkra folkhögskola och Ängelholmsföreningen.
(3) I personalkostnaderna ingår fyra tjänster (sammanlagt 375%).
(4) Det är budgeterat för 5 ungdomsledare.
(5) Strandhems BoL 230 000 kr, satsning i Malmö 100 000 kr.
(6) Administration, försäkringar, bankavgifter, övrigt.
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Årsberättelse för 2017/2018
1. Inledning
Evangelisk Luthersk Mission Ungdoms
arbete bygger på grundpelarna
Jesusglädje, Bibeltillit och
Missionsiver. Anställda, volontärer och
styrelse arbetar för att dessa
värden ska genomsyra all verksamhet.
När 2017/2018 summeras gör vi det
med förhoppningen om att vårt arbete
ska ha burit frukt och att fler ungdomar
ska ha fått möta Jesus. ELU är och får
vara ett välsignat redskap för Guds verk
här på jorden. Styrelsen är tacksamma
för att ni bröder och systrar givit av er
tid, era pengar och för att ni burit hela
organisationen i bön under året som har
gått. “Om Gud är för oss, vem kan då
vara emot oss?” Rom 8:31.

2. ELUs medarbetare
Under det gånga året har Jakob
Andersson, Anders Ek, Oskar Wikdahl,
Benedicte Artman och Martin
Andersson varit anställda
ungdomssekreterare inom ELU. Martin
har fortsatt haft huvudansvar för
ungdomsledarutbildningen i Glimåkra
och avslutade vid årsskiftet sin långa
och trogna tjänst i ELU. Oskar har
arbetat med ungdomsgrupperna i
Kristianstad, Hässleholm och Vittsjö
samt ansvarat för ELUs
informationsarbete i sociala medier.
Benedicte har varit anställd som
ungdomssekreterare i Ängelholm sedan
oktober i ett samarbete mellan ELU och
föreningen i Ängelholm, där Benedicte
fördelar sin tid mellan ungdomsgrupp,
cafe, regionalt ELU-arbete och att
verka som inspiratör för föreningar.
Benedicte har nu gått på
föräldraledighet och ELU söker en
vikarie för hennes tjänst. Jakob har

fortsatt att arbeta med ungdomsgrupper
samt att vidareutveckla tidningen
Insidan. Han ansvarade även vid
årsskiftet för det stora nyårslägret som
arrangerades tillsammans med Credo på
Strandhem. Anders lämnar efter drygt
tre år sin tjänst för ELU där han
parallellt med ungdomsgrupp och caféverksamhet i Lund ägnat mycket tid
och engagemang till Betlehemskyrkan i
Malmö. Från och med i höst kommer
han göra det på heltid med ELM Syd
som arbetsgivare, och ELU som
delfinansiär. Utöver huvuduppgifterna
nämnda ovan ägnar våra anställda
mycket tid åt utbildning och
handledning av ungdomsledare,
lägerplanering, undervisning och
mycket annat.
ELU har i år haft 4 ungdomsledare i
tjänst som bland annat drivit
ungdomsgrupper, arbetat på caféer och
planerat läger. Matilda Victor och
Johanna Victorén som arbetat i Lund &
Kristianstad samt Amandus Einarsson
och Martin Jönsson som arbetat i
Ängelholm, Hässleholm & Vittsjö.
Styrelsen är tacksam för allt våra
långtidsanställda och ungdomsledare
gjort under det gångna året. Tack för att
ni bär dem i era böner!

3. Årsmöte
Årsmötesförhandlingarna för 2017
hölls den 26 augusti på Missionsgården
Strandhem och samlade 80
röstberättigade ombud från föreningar
och ungdomsgrupper. Sven
Hammarberg ledde
årsmötesförhandlingarna.

4. Styrelsen
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Styrelsen har under verksamhetsåret
170501– 18043131 haft 6
sammanträden på Missionsgården
Strandhem, 2 sammanträden på Filippi i
Lund samt 2 sammanträden över
telefon.
Styrelsen har bestått av följande
personer: Ordinarie ledamöter

(fr.o.m. årsmötet
2017):
Filip Ekström, Frida Palm, Julia
Svensson, Charlott Nilsson, Jimmy
Svensson, August Einarsson, Daniel
Gustafsson, Mattias Arvidsson, Alfred
Åkesson

Ersättare (fr.o.m. årsmötet 2017):
Julia Ekström, Mathias Swartling, Ester
Birgersson
Från och med årsmötet 2017 har Filip
Ekström varit ordförande, Alfred
Åkesson vice ordförande, Frida Palm
sekreterare, Julia Svensson vice
sekreterare, Jimmy Svensson
ekonomiansvarig och Daniel
Gustafsson och Charlott Nilsson
personalansvariga. På grund av
närståendes död valdes Alfred Åkesson
till interimistisk ordförande för ELU
fr.o.m 180509. Strax därefter drabbades
även Alfred av en närståendes död och
August Einarsson valdes därvid till
interimistisk ordförande fr.o.m.180529.
Adjungerade till styrelsen har varit
Pernilla Arvidsson (ELM BV), Miriam
Göransson (ELM Syd) och Arvid
Persson (ungdomsrepresentant).
Arbetsutskottet har från årsmötet 2017
bestått av: Filip Ekström, Frida Palm,
Alfred Åkesson och Jimmy Svensson.
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ELUs representanter i styrelser och
nämnder har varit följande:
• ELM-BV – Filip Ekström (ordinarie)
och Alfred Åkesson (ersättare).
• Missionsgården Strandhem – Viktor
Bjuremo
• Åhus Missionsgård – Carl Nilsson
• MIS (Nämnden för mission i Sverige)
– Miriam Göransson (Ordinarie) och
Louise Alpner f.r.om. maj -18
(ersättare).
• NUM (Nämnden för mission i
utlandet) – Betty Svensson (ordinarie)
och Hanna Ek
(ersättare).
• ELM-BVs Tidningsnämnd – Emelie
Svensson

a. Arbetsutskottet
Arbetsutskottet (AU) har under
verksamhetsåret i huvudsak ägnat sig åt
att planera och leda styrelsens arbete
samt förbereda styrelsesammanträden.
Verksamhetsåret har för styrelsen, AU
och framförallt personalansvariga
inneburit ett stort arbete med
omstrukturering av arbetslaget,
arbetsuppgifter samt rekrytering. AU
har även deltagit i rådslaget 4AU.

b. Fördjupningsgruppen
Fördjupningsgruppen har under
perioden tillsammans med styrelsen
ägnat tid åt att arbeta med teologiska
frågor och ser på detta uppdrag med
allvar och samtidig glädje. Ansvaret är
stort när det kommer till att beskriva
förhållandet till frälsningen och det är
djupt meningsfullt att få arbeta med
frågor som handlar om att få kontakt
med världens frälsare, vår Herre Jesus
Kristus. “Att vörda Herren är början till
vishet, gott förstånd får alla som
handlar så. Hans lov består för evigt.”
Psaltaren 111:10

Under det gångna året har arbetet med
Asken fortsatt och ännu en grupp har
blivit utrustade genom
ledarutbildningen. Ett stort tack till alla
Askenledare och föreningar som har
gjort detta möjligt!
Ungdomstidningen Insidan har fortsatt
att ges ut av ELU, med åtta nummer per
år, parallellt med hemsidan och
webbtidningen på insidan.net. Insidans
grafiska profil och layout är förnyad
och vi hoppas att denna tillsammans
med hemsidan ska göra tidningen mer
tillgänglig för sina läsare. Insidans goda
nyheter är av största betydelse för en
generation som distraheras av olika
budskap om vad det betyder att vara
människa. ELU tror att Insidan är ett
gott redskap för att nå ut med
evangeliet och ge tillväxt och
fördjupning i tron för Sveriges kristna
ungdomar. Under verksamhetsåret
2017/2018 har redaktionen bestått av
redaktionschef Jakob Andersson, Olivia
Preston, Arvid Birgersson, Anna
Andersson, Linnea Svensson, Alfred
Nyholm och Miriam Göransson. Under
året har också Emelie Svensson kommit
med i redaktionen med ett särskilt
språkligt ansvar och Carl Nilsson är ny
redaktionsmedlem. Ett stort tack till alla
som lagt ner tid och engagemang på
Insidan under året som gått!

c. Informationsgruppen
Under det gångna året har
informationsgruppen arbetat med att
synliggöra ELU på läger,
ungdomsgrupper, Vintermötet, ELMs
årskonferens och ELM Syds
sommarmöte. Genom representation
vid dessa olika evenemang får styrelsen
möta medlemmarna och kan vara
lyhörda för deras åsikter och tankar om
ELU. Till sin hjälp i

informationsarbetet har
informationsgruppen en ideell
arbetsgrupp som bistår med praktiskt
arbete genom framtagning av affischer,
flyers och annat informationsmaterial.
Stort tack till medlemmarna där!
Informationsgruppen har skickat ut ett
nyhetsbrev efter varje sammanträde
med information till ELUambassadörer, månadsgåvogivare och
andra intresserade. Arbetet har också
till stor del kretsat kring information på
hemsida och sociala medier i form av
Facebook och Instagram. Följ oss gärna
på Facebook och Instagram
(@elungdom) om du önskar få mer
information om vad som händer inom
ELU.
Under året har informationsgruppen
också arbetat med att öka intäkterna.
Genom kampanjen “Hundra höjer
hundra” har månadsgåvogivare
uppmuntrats till att höja sitt givande.
Kampanjen har bland annat förts
genom affischering och via sociala
medier.
d.

Eventgruppen

Eventgruppen har under det gångna
läsåret tillsammans med anställda och
ideellt engagerade anordnat flertalet
läger och event vilka följer nedan.

ELM Syds Sommarmöte 2017
Sommarmötet ägde rum i Lund den 1516 juli och ungdomssamlingen hölls
under lördagseftermiddagen. Där talade
Johannes Jansson över ämnet “Kan det
vara på riktigt trots all ondska i
världen?”. Peter Nygren och Folke
Johanneryd ledde lovsången. Salen
fylldes snabbt av närmare 100
ungdomar i åldrarna 14-19 år som
stämde in i lovsången.
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Sports Event
Två turneringar har anordnats under
året en fotbollsturnering i november
förra året följt av en
innebandyturnering i mars. Till båda
eventen kom det ca 100 deltagare från
olika kyrkor, städer och i olika åldrar.
Efteråt följde flertalet med till
församlingshemmet i Örkelljunga och
fick ta del av undervisning, mat,
lovsång och gemenskap.

Nyårsfest för unga vuxna
Närmare 70 personer samlades på
Filippi nyårsafton. Festgästerna vi
åldern 20 till 30 år, främst studenter
med olika kyrkotillhörigheter i Lund,
men även ELUare från andra delar av
landet. Dagen började med mässa, ledd
av Christian Sturesson och fortsatte
med nyårsmiddag, quiz, andakt,
lovsång, tävlingar och spel. Linnea
Svensson, Sara Ekström och Cornelia
Ekström planerade dagen och många av
deltagarna bidrog i olika uppgifter.

ELUs vintermöte
På eftermiddagen den 10 februari
samlades ca 100 ungdomar till
vintermöte i Hässleholms missionshus.
Temat för dagen var “det profetiska och
du”. Under eftermiddagen talade Oskar
Wikdahl och Peter Nygren. Peter kogler
ledde kvällsmässan och då hade ännu
fler anslutit.

Skidresa Tänndalen
På lördagen vecka 7 begav sig 36
deltagare tillsammans med 7 ledare till
Tänndalen för en veckas skidåkning.
Huvudledare för skidlägret var Viktor
Bjuremo och Daniel Arvidsson. På
kvällarna undervisade Jakob Andersson
om Mose och uttåget ur Egypten. Årets
ungdomsledare var med under veckan
och hade ansvar för matlagningen.
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Skidåkningen var uppskattad av
deltagarna där de flesta dagarna bjöd på
snö och ibland även sol.

5. Övriga läger
Under verksamhetsåret har ELU
återigen samlat många ungdomar till
läger, i nära samarbete med
missionsgårdarna. ELUs
ungdomssekreterare och
ungdomsledare har ansvaret för
samtliga läger och undervisar oftast
något. ELUs läger är viktiga
höjdpunkter för många ungdomar och
binder samman hela organisationen på
ett oerhört viktigt sätt.

a. Puls
Sommarens stora läger, PULS,
arrangerades på Strandhem och
Solängsskolan i Örkelljunga, 9-13
augusti. Temat var ”Se Människan” och
lägret samlade ca 220 ungdomar och
unga vuxna, samt många
kvällsbesökare. Ungefär hälften av
deltagarna var i gymnasieålder och
resterande var äldre.

b. Höstläger
Höstläger för 15+ arrangerades i Åhus
med temat ” Att vara annorlunda och
att göra skillnad – om att vara kristen i
skolan” med huvudtalare Martin
Helgesson. Lägret samlade 100
deltagare och ledare.

c. Nyårsläger
I ett samarbete mellan Credo och ELU
arrangerades årets nyårsläger “Passion
for People” på Strandhem i Örkelljunga
i Skåne. 270 deltagare och 80 ledare
från stora delar av landet, och även
utlandet, samlades till fem dagar
sprängfyllda av undervisning, lovsång,
bön och samtal, gemenskap och mycket
mer. Sprängfyllt var det också på

Strandhem och intilliggande
Solängsskolan där varje utrymme fick
utnyttjas till max. Inte minst köket stod
för en fantastisk insats genom att förse
alla ungdomar med god mat.
Undervisningen under lägret utgick från
Jona bok och vi fick se hur Guds
passion för människor fick honom att
använda Jona som ett redskap. Jona är
på många sätt inte alls en förebild men i
detta finns det också en uppmuntran:
om Gud kunde använda honom som
inte alls verkar ha haft någon passion
för folket – då kan han också använda
vanliga skolungdomar på sina skolor.
Gud är den som är verksam och han
längtar efter alla människor. Vår bön
under lägret var att vi alla skulle få se
Guds passion för oss och bli smittade
av hans passion för vår värld och våra

medmänniskor. Undervisade gjorde
bl.a. Martin Andersson, Anna Swahn,
Johannes Leckström och Karin
Lyckander. Vi tror att Gud genom
Passion for People fick ge växt,
utrustning och uppmuntran till
skolungdomarna att gå ut i vardagen – i
vetskapen om att de är älskade och
burna av honom, och med en längtan
efter att föra den kärleken vidare.

d. Påskläger
Påskläger för 15+ arrangerades på
Breanäs och hade temat ”Han håller
vad han lovat” Talare var bl.a. Owe
Johansson, Daniel Hermansson, Malin
Henningsson och ungdomssekreterarna.
Lägret samlade ca 70 deltagare och
ledare.
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Valberedningens förslag
Presentation av kandidater till styrelsen
6 ledamöter ska väljas in till styrelsen, valberedningen har i dagsläget 5 namn att
presentera.
Omval
Julia Ekström, 23 år
Julia studerar till socionom i Lund. På
fritiden vistas hon gärna i naturen eller
läser en bok, gärna i kombination av
båda. ELU har gett Julia mycket under
hennes tonårstid och är en viktig
anledning till att hon är kristen idag.
Detta mycket på grund av läger,
ungdomsgrupp, ledare och god kristen
gemenskap. Julia vill gärna ge tillbaka
lite av allt hon fått av ELU. Hon vill
vara med och kalla, utrusta och sända
ungdomar. Julia är initiativtagande och
nytänkande och tror både egenskaperna
kan vara användbara gåvor i styrelsen.
Julia har sin kristna gemenskap på
Filippi i Lund och har suttit med ett år i
styrelsen i eventgruppen.
Mathias Swartling, 24 år
Mathias studerar till läkare och på
fritiden tycker han om kulturella
sammanhang, idrott eller social
samvaro. Mathias ställer upp för omval
för att ELU är ett sammanhang där
evangelium förvaltas på ett ansvarfullt
och tillgängligt sätt som därför blir
relevant för samtidens unga. Han är just
nu bosatt i Linköping där det ännu
saknas en förening med ELU
anknytning. Mathias vill gärna bidra
med kreativitet, intelligens och god
vilja i styrelsearbetet. Han har suttit i
styrelsen ett år, varit med i
fördjupningsgruppen, och är rustad för
nya tag med större förmåga än tidigare.

26

Nyval
Ann Hermansson, 21 år
Ann studerar, läser böcker och dricker
te. Hon sa ja till att ställa upp som
valbar till ELUs styrelse då hon anser
att ELU gör ett viktigt jobb för den
unga kristenheten i Sydsverige! Hon
har själv fått mycket från ELU och ser
detta som ett sätt att ge tillbaka lite av
det. Att fortsätta jobba för att driva
organsationen framåt och lyssna in vad
Gud vill att styrelsen ska göra och hur
ELU når ut till ungdomar i hela
Sverige. Ann är engagerad i
Betlehemskyrkan i Malmö. Hon har
tidigare varit engagerad i andra kristna
organisationer och tror att det kan bidra
med några nya perspektiv. Ann gillar
ordning och reda och hoppas även att
det kan komma till nytta i ett
styrelsesammanhang.
Priscilla Svensson, 31 år
Priscilla är för nuvarande föräldraledig
med deras två pojkar, två och fyra år
men arbetar annars inom vården. Hon
gillar att springa, gärna efter en boll,
fynda på loppis och umgås med vänner
och familj. Hon har suttit med lokalt i
styrelsen för IMU (Indre Missions
Ungdom), en dansk motsvarighet till
ELU, och har känt att hon gärna skulle
vilja engagera sig i kristet arbete igen.
Priscilla har precis flyttat till
Örkelljunga med familjen och det
planerar att engagera sig lokalt där.
Hon tänker att gåvor och intressen ofta
hänger ihop och tycker det är kul,
givande och utmanande att dela tankar

och funderingar kring livet som kristen.
Om det är en gåva vet hon inte men att
få gjort de tankarna till praktik är en
givande process.

fått. Anton är strukturerad,
organisatorisk och kreativ vilket han
tror kan komma till nytta i
styrelsearbete.

Anton Alfredsson, 22år
Anton tog ekonomexamen med
inriktning på redovisning och revision i
våras och börjar i slutet av augusti
jobba på en revisionsbyrå i
Kristianstad. Han har tidigare spelat
mycket innebandy och valthorn men
studierna och arbete har tagit mycket av
den lediga tiden på sistone. Anton är
engagerad i ELF i Kristianstad och
tackade ja till att vara valbar för att
kunna ge tillbaka något av allt det han

Övriga val
Revisorer
Omval av Jörgen Nilsson och Rune
Nilsson som ordinarie revisorer.
Revisorsersättare
Omval av Petter Johnsson och Henrik
Nilsson.
Funktionärer vid årsmötet
Ordförande: Sven Hammarberg
Sekreterare: Anna Persson
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Ordlista
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 esta 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.
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