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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 2019/2020 

 
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 2020/2021. 
11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet. 

 
a. Förslag till ändring av 2 § i ELU:s stadgar 
b. Förslag till ändring av 13 § i ELU:s stadgar 
c. Förslag till ändring av 18 § i ELU:s stadgar 
d. Förslag till ändring av 20 § i ELU:s stadgar 
e. Förslag till ändring av 21 § i ELU:s stadgar 
f. Förslag till ändring av 22 § i ELU:s stadgar 

 
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. Övriga frågor 
17. Mötets avslutande. 
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Ekonomi/Budget 
Bokslutsresultat 

 
 
 
 
 
 

Årsbokslut för 

Evangelisk Luthersk Mission- 
Ungdom, ELU 

843000-4542 

Räkenskapsåret 

2019-05-01 - 2020-04-30 
 
 
Innehållsförteckning: Sida 
 
Resultaträkning 1 
Balansräkning 2 
Noter 3 
Noter till resultaträkning 3-4 
Underskrifter 5 
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Evangelisk Luthersk Mission-Ungdom, ELU  1(5)
843000-4542

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-05-01- 2018-05-01-

2020-04-30 2019-04-30

Föreningens intäkter
Nettoomsättning 2,3,4,5,6 881 439 723 962
Medlemsavgifter 14 480 8 930
Gåvor 7 2 035 926 1 736 998
Bidrag 14 500 -
Övriga rörelseintäkter - 4 529
Summa föreningens intäkter 2 946 345 2 474 419

Föreningens kostnader
Verksamhetskostnader 3,4,5,6 -545 944 -583 556
Lämnade bidrag 8 -281 273 -289 832
Övriga externa kostnader -134 038 -131 419
Personalkostnader 9 -2 160 666 -1 575 607
Summa föreningens kostnader -3 121 921 -2 580 414

Versamhetsresultat -175 576 -105 995

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 078 5 262
Räntekostnader och liknande resultatposter -153 -168
Resultat efter finansiella poster -170 651 -100 901

Årets resultat -170 651 -100 901
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Evangelisk Luthersk Mission-Ungdom, ELU  2(5)
843000-4542

Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-04-30 2019-04-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 66 356 -
Övriga fordringar 50 789 6 780
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 38 025 7 317
Summa kortfristiga fordringar 155 170 14 097

Kassa och bank 2 193 437 2 315 990

Summa omsättningstillgångar 2 348 607 2 330 087

SUMMA TILLGÅNGAR 2 348 607 2 330 087

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 922 425 2 023 326
Årets resultat -170 651 -100 901

Summa eget kapital 1 751 774 1 922 425

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 53 214 9 064
Skatteskulder 35 189 31 263
Övriga skulder 41 444 59 934
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 466 986 307 401
Summa kortfristiga skulder 596 833 407 662

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 348 607 2 330 087
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Evangelisk Luthersk Mission-Ungdom, ELU  3(5)
843000-4542

Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
 Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Not 2  Nettoomsättning
 2019-05-01- 2018-05-01-
 2020-04-30 2019-04-30
Insidan, se not 3 192 569 186 506
Övrig försäljning 60 242 47 797
ELU Sport Events, se not 4 18 000
ELU Resor, se not 5 228 370 253 159
Asken, se not 6 15 000 23 000
Försäljning av tjänst 360 346 155 601
Övrig nettoomsättning 24 912 39 899
Summa 881 439 723 962

Not 3  Insidan
2019-05-01- 2018-05-01-
2020-04-30 2019-04-30

Intäkter 192 569 186 506
Kostnader -229 856 -176 569
Summa -37 287 9 937

Not 4  ELU Sport Events
2019-05-01- 2018-05-01-
2020-04-30 2019-04-30

Intäkter 18 000
Kostnader -7 496
Summa 10 504

Not 5  ELU Resor
2019-05-01- 2018-05-01-
2020-04-30 2019-04-30

Intäkter 228 370 253 159
Kostnader -221 298 -241 332
Summa 7 072 11 827

Not 6  Asken
2019-05-01- 2018-05-01-
2020-04-30 2019-04-30

Intäkter 15 000 23 000
Kostnader -30 128 -24 400
Summa -15 128 -1 400
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Evangelisk Luthersk Mission-Ungdom, ELU  4(5)
843000-4542

Not 7  Gåvor
2019-05-01- 2018-05-01-
2020-04-30 2019-04-30

Månadsgåvan 1 216 397 1 167 972
Gåvor från enskilda 66 729 65 287
Kollekter och anslag från föreningar och församlingar 550 771 305 160
Sommarmöteskollekt 126 649 126 007
Vintemöteskollekt 12 142 19 664
Kollekt Puls 38 959 40 898
Övriga kollekter och gåvor 24 279 12 010
Summa 2 035 926 1 736 998

Not 8  Lämnade bidrag
 2019-05-01- 2018-05-01-
 2020-04-30 2019-04-30
Kollekter upptagna till andra organisationer 1 273 9 832
Anslag Strandhem 180 000 180 000
Anslag Malmö 100 000 100 000
Summa 281 273 289 832

Not 9   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2019-05-01- 2018-05-01-
 2020-04-30 2019-04-30
Långttidsanställda 4 4
Volontärer 2
Totalt 4 6

Löner och sociala kostnader
 2019-05-01- 2018-05-01-
 2020-04-30 2019-04-30
Långtidsanställda 1 400 898 840 933
Volontärer 63 452 214 233
Summa 1 464 350 1 055 166
Sociala kostnader 536 137 429 715
(varav pensionskostnader) 104 511 75 730

 Utöver anställda enligt ovan har 5 stycken (2 stycken) ungdomsledare varit verksamma i ELU. Till
 dessa har kostnadsersättning utbetalts med 73 721 kr (5 973 kr).
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Evangelisk Luthersk Mission-Ungdom, ELU  5(5)
843000-4542

Underskrifter

 Hässleholm 2020-05-16

  

August Einarsson Andreas Castor
Styrelseordförande

Jonatan Ekström Julia Ekström

Daniel Gustafsson Frida Palm

Simon Priebe Julia Svensson

Mathias Swartling

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-

Anders Ekström Henrik Nilsson
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Revisionsberättelse 
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Budgetramar för ELU Räkenskapsåret 

2021-05-01 – 2022-04-30  

 

 

 

Budgetram för ELU 

Räkenskapsåret 2021-05-01 tom 2022-04-30

Förslag till 
Budgetram 21/22

Budget 20/21 som 
referens

Summa intäkter 3017000 2946345

Kommentarer intäkter
1. Månadgåvan fortsatt i fokus, beräknad ökning från 
1350tkr till 1375tkr
2. Försäljning av tjänst ökar från 25 tkr till 95tkr pga ökad 
försäljning av tjänst till Credo 
3. I övrigt små beräknade ökningar av kollekter

Summa kostnader 3021944 3078582

Kommentarer kostnader
1. Personalkostnaderna blir något lägre under 21/22 pga 
föräldraledigheter som inte alltid ersätts 100%. Så trots 
normal lönerevision blir personalkostnaden 21/22 1 465 
774:-  att jämföra med budget 20/21 på 1479525:-
2. Övriga kostnader förändras inte mycket utan följer i 
stort budget 20/21
3. Anslagen till Strandhem och Malmö ligger kvar på nivå 
i linje med budgeten för 20/21, dvs 100tkr Strandhem och 
50tkr Malmö.

Årets resultat -4944 -172582

Kommentar resultat

Vi fortsätter vår strävan efter en stabil ekonomisk 
utveckling som gör det möjligt för oss att satsa långsiktigt 
på anställningar och att utöka vår verksamhet. Vi ser 
negativa resultat på mellan 0 och 100tkr som rimliga, 
men vi vill inte stå med större förluster än så då det kan 
innebära onödiga risker på längre sikt. 
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Årsberättelse för 2019/2020 
 

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 
verksamhetsåret 2019/2020 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. ELU:s medarbetare 
Under det gånga året har Jakob Andersson 
varit anställd som verksamhetsledare, och 
därigenom lett arbetslaget i deras uppgifter. 
Anna Swahn, Oskar Wikdahl, Benedicte 
Artman och Amandus Einarsson har varit 
anställda ungdomssekreterare inom ELU. 
Anna har bland annat arbetat med 
ledarutbildningen, läger och 
ungdomsgruppen Berea i Lund. Oskar har 
arbetat med ungdomsgrupperna i 
Kristianstad, Hässleholm och Vittsjö samt 
läger. Benedicte har varit anställd som 
ungdomssekreterare i Ängelholm 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 
föreningen. Amandus Einarsson har arbetat 

med ungdomsgruppen i Kristianstad och 
varit ansvarig för ELU:s informationsarbete 
i sociala medier.  
 
ELU har i år haft sju ungdomsledare i tjänst 
som bland annat drivit ungdomsgrupper, 
ansvarat för ungdomscaféer och planerat 
läger. Emma Göransson och Johannes 
Arvidsson har utgått från Ängelholm. 
Zacharias Göransson och Emilia Ahlberg 
har utgått från Lund. Hilde Göthner, David 
Nyman, Patrik Axelsson har utgått från 
Malmö. 
 
Styrelsen är tacksam för allt våra anställda 
och ungdomsledare gjort under det gångna 
året. Tack för att ni bär dem i era böner! 
 

3. Årsmöte 
Årsmötesförhandlingarna för 2019 hölls den 
31 augusti i ELF-kapellet i Kristianstad och 
samlade 72 röstberättigade ombud från 
föreningar och ungdomsgrupper. Magnus 
Nilsson ledde årsmötesförhandlingarna. 
 

4. Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 1/5 
2019–31/4 2020 haft tre sammanträden på 
Missionsgården Strandhem, ett 
sammanträde i ELF-kapellet i Kristianstad, 
ett sammanträde på Filippi i Lund och två 
sammanträde digital över Zoom.  
 
Styrelsen har bestått av följande personer: 
Ordinarie ledamöter (fr.o.m. årsmötet 
2019):  
August Einarsson, Julia Svensson, Frida 



 

21  

Palm, Andreas Castor, Daniel Gustafsson, 
Simon Priebe, Julia Ekström, Mathias 
Swartling och Jonatan Ekström.  
 
Ersättare (fr.o.m. årsmötet 2019):  
Edvin Nilsson, Anthon Berg och Johannes 
Björklund. 
 
Från och med årsmötet 2018 har August 
Einarsson varit ordförande, Julia Svensson 
vice ordförande, Frida Palm sekreterare, 
Julia Ekström vice sekreterare, Andreas 
Castor ekonomiansvarig. 
 
Adjungerade till styrelsen har varit Rebecka 
Göransson (ordinarie) och Emma 
Birgersson (ersättare) för ELM, Emma 
Branzell för ELM Syd och Algot Westmark 
(ungdomsrepresentant). 
 
Arbetsutskottet har från årsmötet 2019 
bestått av: August Einarsson, Julia 
Svensson, Frida Palm och Andreas Castor.  
 
ELUs representanter i styrelser och nämnder 
har varit följande: 
• ELM – August Einarsson (ordinarie) och 
Julia Svensson (ersättare). 
• Missionsgården Strandhem – Viktor 
Bjuremo (ordinaire) och Ingvar Ekström 
(ersättare).  
• Åhus Missionsgård – vakant 
• MIS (Nämnden för mission i Sverige) – 
Vakant (Ordinarie) och Louise Alpner 
(ersättare). 
• NUM (Nämnden för mission i utlandet) – 
Yohannes Apel (ordinarie) och Miriam 
Svensson (ersättare). 
• ELMs Tidningsnämnd – Mathias 

Swartling 
 

a. Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet (AU) har under 
verksamhetsåret i huvudsak ägnat sig åt att 
planera och leda styrelsens arbete samt 
förbereda styrelsesammanträden. AU har 
även deltagit i rådslaget 5AU. 
 

b. Fördjupningsgruppen 
Fördjupningsgruppen har under det gångna 
året tillsammans med styrelsen och 
verksamhetsledaren ägnat tid åt att arbeta 
med teologiska frågor, hur man kan skapa 
goda vanor hos sig själv i första hand, som 
sedan kan komma andra till del. 
Fördjupningsgruppen har samtalat kring vad 
det betyder att vara en kristen ledare och det 
ansvar ELU har att föra det evangeliskt 
lutherska arvet vidare till en ny generation. 
Fördjupningsgruppen har även i samarbete 
med anställda undersökt möjligheterna till 
ett digitalt andaktsmaterial för ungdomar.  
 

c. Informationsgruppen 
Under det gånga året har 
informationsgruppen arbetat med att 
synliggöra ELU i olika kanaler, både på 
plats, i tryckt format och digitalt. 
Informationsgruppen har bland annat 
planerat för offersöndagen och försäljningen 
av kaffet på sommarmötet.  
Informationsgruppen har efter varje 
styrelsemöte skrivit och skickat ut ett 
nyhetsbrev till månadsgåvogivare och andra 
intresserade för att informera om vad som 
händer i organisationen. 
 

d. Eventgruppen 
Eventgruppen har under det gångna läsåret 
tillsammans med anställda och ideellt 
engagerade anordnat flertalet läger och 
event vilka följer nedan.  
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ELM Syds sommarmöte 2019 
Under ELM Syds sommarmöte anordnades i 
vanlig ordning en ungdomssamling. 
Ungdomarna fyllde stora salen på Brenäs 
för att lyssna till Magnus Persson från 
Malmö. Samlingen avslutade med ett längre 
pass av lovsång och tillbedjan. 
Ungdomssamlingen kändes uppskattad både 
av ungdomarna som var där och lyssnade 
samt medverkande.  
 
ELU Sports Event 
ELU Sports Event har legat på is ett tag, 
men under det senaste året har en ny 
kommitté bildats som jobbar för att sätta 
igång det omtyckta evenemanget. 
Eventgruppen har under denna period sett 
att eventet har saknats av ungdomarna och 
känner därför att det är viktigt att prioritera 
en nystart av ELU Sports Event. Vår 
ambition är att kunna genomföra ett event i 
höst men under rådande omständigheter är 
det osäkert om det går att genomföra. 
 
ELUs nyårsfest i Lund  
På nyårsafton samlades ett femtiotal unga 
vuxna från olika samfund och olika 
geografiska platser i åldrarna 20-30 år för 
att fira nyårsafton tillsammans på Filippi. 
Under kvällen talade Hans Weichbrodt 
utifrån temat “Hopp” och tillsammans 
firades nattvard. Festkvällen innehöll bland 
annat trerättermiddag och underhållning. 
Innan tolvslaget sjöngs det nya året in med 
bön och lovsång. Kvällen planerades av en 
kommitté bestående av Miriam Svensson, 
Lova Lundin, Gabriel Larsson, Emilia 
Weichbrodt, Anna Andersson, David 
Lundin och Hanna Kylefalk, men många 
gäster hjälpte också till i förberedelserna 
inför kvällen. Samtliga i kommittén bodde i 
Lund under planeringstiden vilket Miriam 
tror har varit en fördel. Konceptet har 
fungerat mycket bra under flera år och blivit 
ett etablerat evenemang som vi tror har en 
viktig funktion för många kristna unga 
vuxna.  
 
ELUs vintermöte 
Den 8:e februari var det dags för ELUs 
årliga vintermöte i Hässleholms 
missionshus. Temat för dagen var “Ordet” 

och Anna Swahns inledde med undervisning 
om ”Ordet, vad, hur, varför?”. Till en början 
var det lite tunt med folk tyvärr, men ökade 
under dagen successivt för att på bästa vis 
avsluta med mässa tillsammans med Måns 
Norrsén. Måns talade om ”Ett ord som 
förvandlar”. Under dagen var det även ett 
intressant panelsamtal med personer i olika 
åldrar kring bibelläsning.  
 
ELUs Skidresa till Åre 
Den 15 februari var det en buss fylld av 
ungdomar som åkte upp till Åre i Jämtland 
för att åka skidor. I en hel vecka åktes det 
skidor hela dagarna och på kvällarna hölls 
det bibelstudium för ungdomarna. Kvällarna 
fylldes även av aktiviteter för alla som ville, 
vilket bidrog till en härlig vecka med god 
gemenskap. Huvudledare på lägret var 
Henrik Nilsson och Gustaf Ekelund.  
 

e. Personal- och 
organisationsgruppen  

Personal- och organisationsgruppen är ett 
samlingsnamn för styrelsens personalgrupp 
(agerar såsom organisationens länk mellan 
arbetslaget och styrelsen i HR-relaterade 
frågor) och strategiska grupp (som 
genomför utredningar och förberedande 
arbete, i främst långsiktiga strategiska 
frågor såsom organisationsstruktur och 
finansiering).  
 
Det gångna året har Personal- och 
organisationsgruppen framförallt ägnat tid 
åt (1) utvärdering av ELUs intäkter i syfte 
att skapa förutsättningar för att 
organisationen ska kunna fortsätta växa, (2) 
uppdaterat organisationens verksamhetsplan 
i nära samarbete med arbetslaget för att 
främja att dokumentet verkligen genomsyrar 
hela organisationens arbete, (3) utvärderat 
ELUs första år med en verksamhetsledare 
och (4) arbetat med löpande 
personalärenden.  
 

f. Övriga läger 
Ungdomsgrupperna hade under hösten 
många träffar där ungdomar får vara en del 
av en regelbunden gemenskap med 
aktiviteter, undervisning och andakter. 
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Dessutom fortsatte "Berea X-tra allt" att 
samla ungdomar från hela Skåne till härliga 
kvällar med lovsång, bön, predikningar och 
fika. Både höstlägret och nyårslägret 
samlade mycket ungdomar, det sistnämnda 
från stora delar av landet, och var Kristus-
centrerade och många ungdomar visade stor 
uppskattning. I Malmö genomförde 
ungdomsvolontärerna där en Alpha-kurs 
med människor i olika åldrar där flera efter 
kursen vittnade om att numera vilja bekänna 
sig som kristna och ville vara en del av en 
kristen gemenskap. 
 
2020 har varit ett utmanande år på många 
sätt, så också för ELU. På grund av Covid-
19 har vi fått utvärdera mycket av vår 
verksamhet för att se om det är rimligt att 
bedriva den som tidigare. ELU är ju en 
organisation som framför allt bygger 
relationer med människor genom fysiska 
möten, i våra ungdomsgrupper, i föreningar 
och församlingar, men inte minst på läger. 
Därför har det varit extra svårt när 
restriktioner på sådana fysiska möten trätt i 
kraft. Våra ungdomsgrupper har i stort 
fortsatt som vanlig, om än med bättre 
hygien och avstånd, men våra läger som 
ofta samlar långt över de gränser som 
Folkhälsomyndigheten satt upp har vi 

istället fått arbeta om. Under påsken 
genomfördes ett läger online och ELUs 
ungdomsledare planerade och genomförde 
det tillsammans. Lägret har mottagits väl, 
även om vi inte riktigt lyckats fånga de 
yngre. Detta har också lett till att vi i 
arbetslaget behövt utvärdera och fundera 
kring hur vi når ungdomar, och vilka av 
våra övriga online-satsningar (som ex. 
undervisning, insidan och sociala medier) 
som faktiskt når dit vi vill, med det vi vill. 
Denna tid har tvingat oss till kreativitet och 
nytänkande, vilket har varit spännande för 
arbetslaget och ungdomsledarna. Tex. har 
hemgrupper och bibelstudiegrupper fått 
träffas ute i det gröna eller online, och i 
Malmö genomförde ungdomsvolontärerna 
egna projekt i form av video-undervisning, 
en podcast och ett musikprojekt. 
Sommarens PULS blev till slut också 
inställt, och vi blickar nu framåt mot en höst 
som på vissa sätt ser vanlig ut, men där vi 
fortsatt får arbeta med hur vi på bästa sätt 
kan göra läger som både tar hänsyn till 
ungdomarnas behov av evangeliet och 
kristen gemenskap, men också ser till de 
regler och rekommendationer som gäller för 
att minska risken för smittspridning i 
samhället. 
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Valberedningens förslag 
Presentation av kandidater till styrelsen 
3 ordinarie ledamot och 3 ersättare ska väljas in till styrelsen, valberedningen har 8 namn att 
presentera. 
 
Omval 
 
August Einarsson, 26 år 
Studerande. Hans fritidsintressen är sport, 
teknik och spel. August ställer upp till 
omval för att han ser ett behov och är villig 
att ställa sig till förfogande i uppgiften. 
August har trivts bra i styrelsen hittills och 
är engagerad i Kristna föreningen Filippi i 
Lund. De gåvor August anser sig använda i 
styrelsen är hans fokus och struktur. August 
har tidigare suttit i Fördjupningsgruppen, 
Informationsgruppen, som 
ekonomiansvarig och vice ordförande. Nu 
senaste året har August suttit som 
ordförande i ELU styrelse.  
 
Edvin Nilsson, 24 år 
Edvin studerar historia i Lund och bor i 
Malmö. Han uppskattar att umgås, att skapa 
och att läsa. Han har suttit i ELU styrelse 
ett år och har uppskattat detta året som 
styrelsemedlem och uppskattar fortfarande 
ELU. Edvin är en kreativ visionär som 
gillar att initiera nya projekt. Edvin har 
under sitt år i styrelsen suttit i 
fördjupningsgruppen.  
 
Johannes Björklund, 22 år 
Johannes arbetar som besiktningsman i 
Kristianstad. Han tycker om att umgås med 
vänner, gärna i kombination med någon 
sport. Johannes uppskattar möjligheten i 
styrelsen att kunna göra skillnad i något 
som fått göra stor skillnad i hans liv. 
Johannes är en engagerad person som 
tycker om att ha möjligheten att påverka 
saker till det bättre och kunna sprida glädje 
i gruppen. Johannes är aktiv i ELF i 
Hässleholm och har under hans år i 
styrelsen suttit med i eventgruppen.  
 
Julia Svensson, 25 år 
Julia är en arkitektstuderande 
längdskidåkare. Julia ser styrelseuppdraget 

som meningsfullt, då hon får samarbeta för 
att föra ungdomar till Jesus. Julia bor i 
Göteborg och är därför inte engagerad i 
någon ELM-förening för tillfället. Julia är 
inkännande, organiserad och visionär. Julia 
har suttit som vice ordförande det senaste 
året i styrelsen.  
 
Nyval 
 
Linnea Bergström, 23 år 
Lundastudent som gärna fyller sitt liv med 
människor, böcker, sällskapsspel och 
växter. Linnea ställer upp till val för att hon 
har ett stort hjärta för ELU och bär med sig 
mycket tacksamhet för vad Gud genom 
ELU har gjort i hennes liv. Linnea ser 
vikten av det arbete ELU gör men också 
mycket utvecklingspotential. Hon har en 
längtan och bön att bli använd av 
Gud. Linnea är aktiv i 
ungdomsverksamheten i Filippi i Lund. 
Linneas önskan är att hon i styrelsen ska få 
bidra mycket med den inblick och de 
erfarenheter hon har fått av att vara 
ungdomsledare för ELU. Linnea tycker om 
att tänka kring visioner och hoppas kunna 
bidra med att väcka tankar och möjligheter 
för framtiden och kunna berika med ett 
engagemang som kan få smitta av sig. 
 
Camilla Arvidsson, 25 år 
Camilla arbetar som socialsekreterare i 
Malmö. På fritiden tycker hon om 
handarbete, baka och att umgås med 
vänner. Camilla ställer upp som valbar för 
att ELUs arbete har betytt mycket för 
henne, redan när hon var tonåring, genom 
personer som blivit utrustade genom ELU. 
Hon anser även att ELU har ett sunt fokus, 
genom Jesusglädje, Bibeltillit och 
Missionsiver, vilket är något hon vill 
fortsätta arbeta för och bidra till. Camilla är 
engagerad i ELM, Betlehemskyrkan i 
Malmö.  
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Camilla är duktig på att organisera och dra 
ihop saker, reflektera och på att se saker 
från olika synvinklar. 
 
Emilia Ahlberg, 21 år 
Emilia ska börja en design och form-linje 
till hösten. Hon gillar allt kreativt man kan 
göra, växter, naturen och människor. Emilia 
ställer upp till val för att något i henne sa att 
hon skulle testa att ge det en chans och för 
att hon tror det hade varit väldigt givande, 
spännande och lärorikt att få vara med i 
styrelsen. Emilia är engagerad i Kristna 
föreningen Filippi i Lund. Emilia tror att 
hon kan få användning av sin kreativitet 
och sitt engagemang i styrelsen. Hon har 
varit ungdomsledare för ELU och har varjt 
med i ELUs verksamhet och hoppas kunna 
dela med sig av sin erfarenhet från det.  
 
Ebba Fredriksson,  23 år 
Ebba studerar teologi i Lund. På fritiden 
gillar hon att spendera mycket tid med nära 
och kära, läsa böcker, sjunga och hålla på 
med växter och inredning. Ebba ställer upp 
till val för att hon vill vara med och göra 
skillnad i ELUs arbete och att på ett konkret 

sätt arbeta för verksamheten. Ebba har 
tidigare varit aktiv i ungdomsgruppen i 
Kristianstad och under det senaste året har 
hon även varit med och anordnat 
ungdomsmöten i Berea i Lund. Ebba gillar 
att visionera, tänka nytt och tänker sig in i 
ungdomarnas perspektiv. Ebba har en 
längtan att lyssna in Guds hjärta för nästa 
steg i ELUs utveckling och är beredd att 
agera utifrån det. Hon lyfter fram förmågan 
att tänka progressivt på områden som hon 
tror gynnar evangeliets utbredning och 
samtidigt behålla fokus på kärnan i 
verksamheten.  
 
Övriga val 
Revisorer 
Omval av Anders Ekström och Henrik 
Nilsson. 
 
Revisorsersättare 
Omval av Petter Johnsson och Alexander 
Björkman. 
 
Funktionärer vid årsmötet 
Ordförande: Simon Ek 
Sekreterare: Stig Hasselgård 
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Styrelsens förslag till stadgeändring  
 
Ändring av stadgar ska göras av två på varandra följande årsmöten.  

Under årsmötet 2019 biföll årsmötet förslag till ändring av 2, 13, 15, 18, 20 och 21 §§ en första 
gång. Styrelsens förslag inför årsmötet 2020 är att ändringarna gällande 2, 13, 18 och 20 §§ tas 
upp för en andra omröstning. Styrelsens förslag omfattar alltså inte en andra omröstning 
gällande 15 och 21 §§ enligt 2019 års förslag. 

Utöver förslaget till stadgeändring ovan föreslår styrelsen förändring av 21 och 22 §§. Dessa 
ändringar tas upp för en första omröstning. 

Styrelsen föreslår följande ändringar i ELU:s stadgar (förslagen lydelse i kursivt – ändringar 
markeras genom understrykning och fetstil).  

----------------------------------------  

Ändringar föremål för en andra omröstning: (2, 13, 18 och 20 §§) 

 
Nuvarande lydelse  
2 § Uppfyllande av ändamål och syfte  
Förbundet vill förverkliga sitt mål genom att anordna läger, stödja ungdomsgrupper, bedriva 
skolevangelisation, utbilda och forma unga ledare samt verka i olika media. Förbundet bedriver 
sin verksamhet utifrån lokala Föreningar och Ungdomsgrupper där förutsättningar för detta 
finns. Förbundet stödjer ungdomsverksamheten på missionsgårdarna.  

Föreslagen lydelse 
2 § Uppfyllande av ändamål och syfte  
Förbundet vill förverkliga sitt mål genom att bedriva evangelisation, anordna läger, stödja 
ungdomsgrupper, utbilda och forma unga ledare samt verka i olika media. Förbundet bedriver 
sin verksamhet utifrån lokala Föreningar och Ungdomsgrupper där förutsättningar för detta 
finns. Förbundet stödjer ungdomsverksamheten på missionsgårdarna.  

Med ungdomsgrupp avses i dessa stadgar även grupper av unga vuxna.  

----------------------------------------  
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Nuvarande lydelse  
13 § Beslut och omröstning  
Beslut fattas genom acklamation eller, om så begärs, genom votering. Vid votering avgörs alla 
frågor genom enkel majoritet, med undantag för vad som bestäms i 27 §. Enkel majoritet kan 
vara antingen relativ eller absolut. Val avgörs genom relativ majoritet, innebärande att den (de) 
som erhållit högst antal röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till 
antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, innebärande att 
mer än hälften av antalet avgivna röster skall stödja förslaget. Votering sker öppet. Val till 
styrelsen skall dock ske genom sluten omröstning. Vid votering som ej avser val gäller vid lika 
röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid årsmötet, om denne är röstberättigad. Är 
ordföranden inte röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Vid val skall, i händelse av lika 
röstetal, frågan alltid avgöras genom lottning. Beslut bekräftas med klubbslag.  

Föreslagen lydelse  
13 § Beslut och omröstning  
Beslut fattas genom acklamation eller, om så begärs, genom votering. Vid votering avgörs alla 
frågor genom enkel majoritet, med undantag för vad som bestäms i 27 §. Enkel majoritet kan 
vara antingen relativ eller absolut. Val avgörs genom relativ majoritet, innebärande att den 
(de) som erhållit högst antal röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig 
till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, 
innebärande att mer än hälften av antalet avgivna röster skall stödja förslaget. Votering sker 
öppet. Val till styrelsen bör ske genom sluten omröstning. Vid votering som ej avser val gäller 
vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid årsmötet, om denne är 
röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgörs frågan genom lottning. Vid val skall, 
i händelse av lika röstetal, frågan alltid avgöras genom lottning. Beslut bekräftas med 
klubbslag. 

----------------------------------------  

Nuvarande lydelse  
18 § Sammansättning, åligganden  
Valberedningen skall bestå av fem personer, väl spridda över verksamhetsområdet. Valbar till 
valberedningen är person som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Styrelseledamot jämte 
ersättare är inte valbar till valberedningen. Valberedningen skall till nästkommande årsmöte 
föreslå:  

• Årsmötesfunktionärer  
• Styrelseledamöter  
• Styrelseersättare  
• Revisorer  
• Revisorsersättare  

Valberedningen skall nominera fler namn än antalet valbara platser och delge styrelsen 
förslagen senast sex veckor före årsmötet.  
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Föreslagen lydelse  
18 § Sammansättning, åligganden  
Valberedningen skall bestå av fem personer, väl spridda över verksamhetsområdet. Valbar till 
valberedningen är person som samtycker till 1 och 2 §§ i dessa stadgar. Styrelseledamot jämte 
ersättare är inte valbar till valberedningen. Valberedningen skall till nästkommande årsmöte 
föreslå:  

• Årsmötesfunktionärer  
• Styrelseledamöter  
• Styrelseersättare  
• Revisorer  
• Revisorsersättare  

Valberedningen bör nominera fler namn än antalet valbara platser och delge styrelsen 
förslagen senast sex veckor före årsmötet.  

----------------------------------------  

Nuvarande lydelse  
20 § Styrelsens säte  

Styrelsen har sitt säte i Hässleholm.  

Föreslagen lydelse  
20 § Styrelsens säte  
Styrelsen har sitt säte i Örkelljunga.  

----------------------------------------  

Ändringar föremål för en första omröstning: (21 och 22 §§) 

 

Nuvarande lydelse  
21 § Sammansättning  
Styrelsen skall bestå av:  

• Nio ledamöter, valda av Förbundets årsmöte för en tid av tre år. Vid varje årsmöte väljs 
tre ledamöter, varav minst en vid tidpunkten för inval skall vara i åldern 16-25 år.  

• En ledamot och en ersättare, utsedda av ELM Syd på sätt som organisationen själv 
beslutar.  

• Tre ersättare, valda för en tid av ett år.  

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig kassör, 
sekreterare och vice sekreterare. Styrelsen får utse person som adjungerad ledamot. Adjungerad 
ledamot har inte rösträtt men kan efter styrelsens beslut ges yttrande- och förslagsrätt.  
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Föreslagen lydelse  
21 § Sammansättning  
Styrelsen skall bestå av:  

• Nio ledamöter, valda av Förbundets årsmöte för en tid av tre år. [Struken mening] Minst 
en av de ordinarie ledamöterna skall vara i åldern 16-25 år. 

• [Borttagen punkt]  
• Tre ersättare, valda för en tid av ett år.  

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig kassör, 
sekreterare och vice sekreterare. Styrelsen får utse person som adjungerad ledamot. Adjungerad 
ledamot har inte rösträtt men kan efter styrelsens beslut ges yttrande- och förslagsrätt.  

----------------------------------------  

    

Nuvarande lydelse  
22 § Styrelsens åligganden  
När årsmötet inte är samlat är styrelsen Förbundets beslutande organ och har ansvar för 
Förbundets angelägenheter. Det åligger styrelsen att  

• planera, leda och fördela arbetet inom Förbundet  
• utse ledamöter i de råd och utskott som ingår i Förbundet  
• anställa och ansvara för personal  
• vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte  
• upprätta verksamhetsberättelse  
• tillse att för Förbundet bindande lagar och regler efterföljs  
• verkställa av årsmötet fattade beslut  
• förvalta Förbundets tillgångar  
• tillställa revisorerna handlingar enligt 19 §  
• bevilja medlemskap enligt 6 §  
• utse en av styrelsens ledamöter som adjungerad ledamot i ELM:s styrelse  
• utse en ledamot i Missionsgården Strandhems styrelse  
• utse en ledamot i Åhus Missionsgårds styrelse 
• föreslå ELM personer att kalla till predikanter.  
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Föreslagen lydelse  
22 § Styrelsens åligganden  
När årsmötet inte är samlat är styrelsen Förbundets beslutande organ och har ansvar för 
Förbundets angelägenheter. Det åligger styrelsen att  

• planera, leda och fördela arbetet inom Förbundet,  
• utse ledamöter i de råd och utskott som ingår i Förbundet,  
• anställa och ansvara för personal,  
• vidta nödvändiga åtgärder för att hålla årsmöte,  
• upprätta verksamhetsberättelse,  
• tillse att för Förbundet bindande lagar och regler efterföljs,  
• verkställa av årsmötet fattade beslut,  
• förvalta Förbundets tillgångar,  
• tillställa revisorerna handlingar enligt 19 §,  
• bevilja medlemskap enligt 6 §,  
• föreslå en av styrelsens ledamöter som adjungerad ledamot i ELM:s styrelse,  
• [Borttagen punkt]  
• [Borttagen punkt]  
• samverka med styrelserna för ELM, ELM Syd, ELM Nord, Missionsgården 

Strandhem och Åhus Missionsgård,  
• erbjuda en styrelseledamot från ELM respektive ELM Syd adjungering i Förbundets 

styrelse, och  
• föreslå ELM personer att kalla till predikanter.  

----------------------------------------  
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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. 


