
 1 

 
Välkommen till årsmöte för 

 
Den 28 augusti kl. 13:30 

I Örkelljunga missionshus 

……………………………… 
Innehållsförteckning  

• Föredragningslista för årsmötet  
• Årsmötesprotokoll för 2020   
• Tillägg; Justering årsmötesprotokoll 2020 
• Ekonomi/Budget  

▪ Årsbokslut 
▪ Revisionsberättelse 
▪ Budgetramar 2022/2023  

• Årsberättelse för 2020/2021  
• Valberedningens förslag  
• Styrelsens förslag till stadgeändring  
• Ordlista 
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Föredragningslista för årsmötet  
1. Mötet öppnande.  

 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.  

 
3. Val av protokolljusterare, samt två rösträknare.  

 
4. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 

 
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 ekonomi för 2021/2022.  

 
8. Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.  

 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

 
10. Styrelsens förslag till budgetramar för verksamhetsåret 2022/2023.  

 
11. Behandling av styrelsen förslag till årsmötet.  

 
a) Förslag till ändring av 21 och 22 §§ 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) ett fyllnadsval av ordinarie ledamot för en tid av ett år  
c) tre styrelseersättare för en tid av ett 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. Övriga frågor. 

 
17. Mötets avslutande.  
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ELUs	årsmötesprotokoll	2020	 

Datum: 2020-08-29   

Art: Årsmöte   

Plats: Digitalt via Zoom, styrelsen samlades i ELM missionshus, Ängelholm  
Närvarande: 58 ombud från anslutna föreningar och ungdomsgrupper   
   
§1. Mötets öppnande.  
Mötet öppnades av ELU’s ordförande August Einarsson. Han hälsade välkommen till årsmöte 
antingen på plats eller via den digitala plattformen Zoom. August inledde med att läsa 
missionsbefallningen från Mat 28:18-20. Jesu rike växer och hans löften håller! Han är med oss alla 
dagar! Ordförande bad för årsmötet och han förklarade därefter mötet öppnat. Vi sjöng sången “Så 
stor är vår Gud”.   

  
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Simon Ek som ordförande och Stig T. Hasselgård till 
sekreterare.  

Simon Ek gick genom vilka olika metoder för röstning som årsmötet kom att använda med hjälp av 
de digitala verktygen. Vid acklamation så använde årsmötet handuppräckning. Ombuden 
uppmanades att slå på sin video för att kunna visa sin röst. Ombuden fick också möjlighet att 
använda sig av negativ acklamation. Vid votering så hade styrelsen skickat ut instruktioner via e-
post till ombuden med beskrivning hur detta skulle gå till.   

   
§3. Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.  
Till protokolljusterare valdes Edvin Nilsson och Arnhild Nilsson  

Till rösträknare valdes Theolin Henningsson och Emma Appell.  

   
§4. Fastställande av röstlängd för mötet.  
Årsmötet fastställde röstlängden till 58 röstberättigade ombud från anslutna föreningar och 
ungdomsgrupper.   

  
§5. Godkännande av kallelse till årsmötet.  
Styrelsen hade skickat ut kallelsen till årsmötet via e-post till föreningarna en månad innan 
årsmötet enligt stadgarna. Årsmötet godkände kallelsen.   

  
§6. Fastställande av dagordning för årsmötet.  
Årsmötet fastställde dagordningen.  

   
§7a. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret.  
  

a. Information från styrelse och anställda   
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Frida Palm hänvisade till de handlingar som styrelsen hade skickat ut i förväg där det  
blev redogjort för vad som hade hänt under verksamhetsåret. Anställda och 
ungdomsledarna hade också gjort filmer som blev uppspelade under årsmötet. I filmerna 
svarade de anställde bland annat på frågorna: Varför arbeta inom ELU? Vad ser du fram 
emot med en ny termin?   

  
Styrelsemedlem Julia Svensson presenterade styrelsens vision för ELU. De har tagit fram 
en vision bestående av 23 punkter. Strategin kommer att vara central i ELUS framtida 
arbete för att nå fler ungdomar med evangeliet om Jesus Kristus.  Länk till vision...  

  

b. Föredragande av ekonomin för 2019/2020  
Under verksamhetsåret har styrelsemedlem Andreas Castor och kassör Linus Sjödahl varit 
ekonomiansvariga för verksamheten. Andreas uppmanade alla att gå med i styrelsearbetet 
även om man har blivit äldre. Andreas skickade också ett stort tack till Linus Sjödahl för 
hans arbete som kassör under verksamhetsåret.   

  
Föreningens intäkter har under 2019/2020 ökat med 500 tkr. Enskilda gåvor samt en ökning 
av månadsgåvorna har lett till en ökning av intäkterna i förhållande till ifjol. Också en 
ökning i försäljning av tjänst har bidragit till ökningen.   

  
Samtidigt som föreningen har ökat intäkterna har det under verksamhetsåret också varit en 
ökning av utgifterna. En fråga ställdes om ökningen i anställningskostnader.  Andreas 
förklarar att förändringen har att göra med lönegrader och förändring av tjänsterna.  

  
Årets resultat hamnade på -170 tkr. Det budgeterade resultatet var ett underskott på -280 
tkr. Alltså är årets resultat bättre än den budget som årsmötet beslutat om. I och med att 
verksamheten gick minus så har föreningens egna kapital sjunkit lite.   

  
Andreas poängterade vikten av en ökning av intäkterna framöver. Om ELU skall ha 
möjlighet att fortsätta arbete bland ungdomar så ser styrelsen vikten av en ökning av 
intäkterna och specifikt en ökning av månadsgåvorna framöver.   

  
Andreas visade också hur de totala intäkterna har utvecklats sig över tid (se Bilaga 1).   

   
§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhetsåret.  
Henrik Nilsson och Anders Ekström var revisorer för verksamhetsåret 2019/2020.   
Henrik läste upp revisionsberättelsen som fanns i de utskickade handlingarna.  Revisorerna anser 
att bokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed samt tillstyrker styrelsens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   
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§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Årsmötet 
beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas yrkande om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret 2019/2020.   
   
§10. Styrelsens förslag till budgetramar för det kommande verksamhetsåret 
2021/2022.  
Styrelseledamot Andreas Castor redogjorde för styrelsens förslag för budgetramar för 
verksamhetsåret 2021/2022. Andreas kommenterade att budgetramarna gäller verksamhetsåret 
2021/2022 och att det I utskicket stod fel verksamhetsår vid något tillfälle.   

Styrelsen vill se en liten ökning i intäkterna på 25 tkr. Styrelsen önskar i första hand se en ökning av 
månadsgåvorna. Andreas påminde om 11 oktober som är offersöndag för ELU. Denna söndagen 
kommer föreningarna inom ELM få besök av ELU.   

Styrelsen ser också en mindre sänkning av kostnaderna bland annat genom att man inte ersätter 
personal fullt ut vid ex. föräldraledighet.  

Årsmötet fastställde de budgetramar för verksamhetsåret 2021/2022 som styrelsen föreslagit.  

  
§11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet:  

August Einarsson redovisade vilka ändringar i stadgarna som styrelsen hade föreslagit. 
Föregående årsmöte beslutade, efter förslag från styrelsen, om ändringar i §15 och §21. 
Årets styrelsen har valt att inte gå vidare med dessa ändringar. Därmed faller föregående 
beslut om ändringar av §15 och §21.   

Följande stadgeändringar lyftes för en andra omröstning: §2, §13 och §18. Följande 
stadgeändringar lyftes för en första omröstning: §20 och §22.  

  
a. Förslag till ändring av §2  i ELU:s stadgar   

Styrelsen vill lägga till texten “bedriva evangelisation” i §2 något som leder till att 
styrelsen tydliggör vad som är ELUs uppgift.   

Den andra ändringen i denna stadgan är en formell ändring så att det blir tydligt att med 
ungdomsgrupp anser också unga vuxna ingår i verksamhetens målgrupp.   

Vid omröstning biföll årsmötet enhälligt de föreslagna ändringarna.   

  
b. Förslag till ändring av §13 i ELU:s stadgar  

Genom att ändra ordet “skall” till “bör” ges det möjlighet till lite mer flexibilitet i 
omröstningarna gällande val till styrelsen till årsmötet. Det är viktigt att poängtera att detta 
inte innebär att man tar bort möjligheten för slutna omröstningar.   

 Vid omröstning biföll årsmötet enhälligt den föreslagna ändringen.   
  

c. Förslag till ändring av §18 i ELU:s stadgar   
Valberedningens arbete består i att ta fram förslag på valbara personer till de olika val som 
genomförs på årsmötet. Detta arbete är inte alltid så enkelt då det vid vissa tillfällen är 
svårt att få människor till att ställa upp till val. Styrelsen vill därför ändra ett “skall” till ett 
“bör” , så att valberedningen inte måste finna fler kandidater än antalet ledamöter som 
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skall väljas in i styrelsen. Denna ändring minimerar risken att begå stadgebrott, om det är så 
att man inte får fram tillräckligt antal kandidater.  

 Vid omröstning biföll årsmötet enhälligt den föreslagna ändringen.   
  

d. Förslag till ändring av §20 i ELU:s stadgar   
Med bakgrund i att en stor del av verksamheten i organisationen utgår från Örkelljunga 
föreslår styrelsen föreslår att ändra säte för föreningen från Hässleholm till Örkelljunga.   

Vid omröstning biföll årsmötet enhälligt den föreslagna ändringen.   

e. Förslag till ändring av §21 i ELU:s stadgar   
Ordförande August Einarsson redogjorde vad som var syfte med denna stadgeändring. 
Styrelsen anser att det inte är nödvändigt att precisera att det skall väljas in tre ordinarie 
ledamöter vid varje årsmöte.   

 Mattias Arvidsson begärde ordet och undrade varför styrelsen valde att behålla nio 
ledamöter något som var uppe till diskussion vid senaste årsmöte. August svarade att färre 
ledamöter kommer leda till en större arbetsbelastning på varje ledamot, något man vill 
undvika.   
 Benedicte Nilsson begärde ordet. Den nya utformningen av paragrafen kan leda till att man 
inte inte får in yngre medlemmar i styrelsen. Benedicte Nilsson yrkade på att inte ändra den 
första punkten i paragrafen och att ta bort punkt 2 i paragrafen.   
  
Sven Hammarberg begärde ordet. Han biföll yrkande från Benedicte Nilsson. Att ändra den 
första punkten i paragrafen leder till otydlighet.   
  
Sigvart Gustavsson begärde ordet. Han biföll yrkande från Benedicte Nilsson.   
  
Simon läste upp yrkandet från Benedicte Nilsson:  

 §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.  

• 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.   
  
Vid omröstning biföll årsmöte enhälligt yrkandet.   

  
 f. Förslag till ändring av §22 i ELU:s stadgar  

Styrelsens redogjorde för att de tyckte det var märkligt att ELU’s styrelsen skall utse 
ledamöter till andra styrelser. Det är bättre att de andra styrelserna föreslår ledamöter att 
ingå i deras styrelser.   
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Vid omröstning biföll årsmötet enhälligt den föreslagna ändringen.   

  
  

§12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit.  
   
§13a Val av ordinarie styrelseledamöter av tre år.  
Valberedningen presenterade namn på de aktuella kandidaterna.   

Till omval ställde August Einarsson, Julia Svensson, Edvin Nilsson och Johannes Björklund Till nyval 
ställde Linnea Bergström, Camilla Arvidsson och Ebba Fredriksson. Emilia Ahlberg hade avböjt.   

De aktuella kandidaterna hade blivit utförligt presenterade i årsmöteshandlingarna.   

August Einarsson redogjorde för hur omröstning skulle gå till. Styrelsen har skickat ut instruktioner 
via e-post till ombuden.   
 
Vid 15.45 ajournerar årsmötet för fika.  
  
Vid återupptagning av årsmötesförhandlingarna justerades röstlängden från 58 till 59 ombud, då ett 
misstag skett vid registreringen av ombuden.   
  
Årsmötet valde följande ordinarie styrelseledamöter för en tid av tre år: August 
Einarsson, Edvin Nilsson och Julia Nilsson.  

  
§13b Tre styrelseersättare för en tid av ett år  
Valberedningen presenterade namn på de aktuella kandidaterna:  
Linnea Bergström, Camilla Arvidsson, Johannes Björklund och Ebba Fredriksson.  De aktuella 
kandidaterna hade blivit utförligt presenterad i årsmöteshandlingarna.   

Årsmötet valde följande styrelseersättare för en tid av ett år:  
Johannes Björklund, Linnea Bergström och Ebba Fredriksson  
   
§13c två revisorer och två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår  
Valberedningen presenterade Anders Ekström och Henrik Nilsson som kandidater för  revisorer 
för innevarande verksamhetsår.   

Årsmötet valde följande två revisorer för innevarande verksamhetsår: Anders Ekström och Henrik 
Nilsson.  
 
Valberedningen presenterade Petter Johnsson och Alexander Björkman som kandidater för 
revisorsersättare för innevarande verksamhetsår.   
  
Årsmötet valde följande två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår: Petter 
Johnsson och Alexander Björkman.  
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§14. Val av valberedning och ordförande i valberedningen för en tid av ett år. 
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Filip Preston (ordförande), Cornelia Wikdahl, 
Daniel Borg, Henning Fredriksson och Pernilla Arvidsson.   
 
Filip Preston och Henning Fredriksson ställer upp för omval.   
Förslag på nya kandidater:   
Sofia Gustavsson, Selma Björklund och Henrik Persson  

 

Årsmöte valde valberedning och ordförande i valberedningen för en tid av ett år Filip Preston 
(ordförande), Henning Fredriksson, Sofia Gustavsson, Selma Björklund och Henrik Persson.  

  
§15. Fastställande av medlemsavgift  
Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften till 20 kr per medlem i de anslutna föreningarna och 
ungdomsgrupperna.  

  
§16. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

  
§17. Mötets avslutande  
Styrelseledamot Julia Svensson tackade avgående styrelseledamöter Frida Palm, Anthon Berg och 
Algot Westman.   

  

Julia läste från Jesaja 41 och ledde årsmötet i bön för den nya styrelsen och styrelsens  arbete för 

det kommande verksamhetsåret. Till slut bad vi tillsammans Fader Vår.   

  
  

  

………………………………………………………………………………………………………  

Simon Ek, ordförande  
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………………………………………………………………………………………………………  

Stig T. Hasselgård, sekreterare  

  

  

………………………………………………………………………………………………………  

Arnhild Nilsson, justerare  

  

  

   
………………………………………………………………………………………………………  

Edvin Nilsson, justerare  
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Bilaga 1 - ekonomi utvecklat över tid  
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ELUs	årsmötesprotokoll	2020
	 
Datum: 2020-08-29   

Art: Årsmöte   

Plats: Digitalt via Zoom, styrelsen samlades i ELM missionshus, Ängelholm  
Närvarande: 58 ombud från anslutna föreningar och ungdomsgrupper   
   
Bakgrund  
Efter att protokollet för ELUs årsmöte 2020 justerats har det framkommit att det förekommer 
ett fel i protokollet. Följande text står i protokollet från årsmötet:  
  
§11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet:  

August Einarsson redovisade vilka ändringar i stadgarna som styrelsen hade föreslagit. 
Föregående årsmöte beslutade, efter förslag från styrelsen, om ändringar i §15 och §21. 
Årets styrelsen har valt att inte gå vidare med dessa ändringar. Därmed faller föregående 
beslut om ändringar av §15 och §21.   

  
Följande stadgeändringar lyftes för en andra omröstning: §2, §13 och §18. Följande 
stadgeändringar lyftes för en första omröstning: §20 och §22.  

  
Den rätta texten (med skillnaderna i fetstil) skall vara:  

  
§11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet:  

August Einarsson redovisade vilka ändringar i stadgarna som styrelsen hade föreslagit. 
Föregående årsmöte beslutade, efter förslag från styrelsen, om ändringar i §15 och §21. 
Årets styrelsen har valt att inte gå vidare med dessa ändringar. Därmed faller föregående 
beslut om ändringar av §15 och §21.   

  

 Följande stadgeändringar lyftes för en andra omröstning: §2, §13, §18 och §20   

 Följande stadgeändringar lyftes för en första omröstning: §21  och §22.   

  
  
Härmed godkänner undertecknade ändringar av årsmötesprotokollet enligt ovan:   

  
  

  

………………………………………………………………………………………………………  
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Simon Ek, ordförande  

  

  

  

………………………………………………………………………………………………………  

Stig T. Hasselgård, sekreterare  

  

  

………………………………………………………………………………………………………  

Arnhild Nilsson, justerare  

  

  

   
………………………………………………………………………………………………………  

Edvin Nilsson, justerare  
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 19 

 
  



 20 

  



 21 

Budgetramar för ELU Räkenskapsåret 
 
2022-05-01 – 2023-04-30
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Årsberättelse för 2020/2021 
1. Inledning  

Evangelisk Luthersk Mission 
Ungdoms arbete bygger på 
grundpelarna Jesusglädje, Bibeltillit 
och Missionsiver. 
Anställda, ungdomsledare och styrelse 
arbetar för att dessa värden ska 
genomsyra all verksamhet. 
När verksamhetsåret 2020/2021 
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. Jakob har 
varit föräldraledig under vårterminen 
och då har Oskar Wikdahl varit 
vikarierande verksamhetsledare som han 
kommer fortsätta med under 
höstterminen 2021.  
 
Anna Swahn, Oskar Wikdahl, 
Benedicte Artman och Amandus 
Einarsson har varit anställda 
ungdomssekreterare inom ELU.  
Anna har arbetat med ledarutbildningen 
och ungdomsgruppen Berea i Lund. 
Anna har varit föräldraledig under 
vårterminen.  
Oskar har arbetat med ledarutbildningen, 
ungdomsgrupperna i nordöstra 
Skåne samt med bibelläsningspodd. 
Benedicte har varit anställd som 
ungdomssekreterare i Ängelholm i 
ett samarbete mellan ELU och 

föreningen i Ängelholm, där Benedicte 
fördelar sin tid mellan ungdomsgrupp, 
café, 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.  
 
Arvid Birgersson anställdes på 20% från 
1 januari 2021 som redaktionschef för 
tidningen Insidan.  
 
ELU hade i början av läsåret 2020/2021 
två ungdomsledare, Julia Erlandsson och 
Mikal Tecle, som gick ledarutbildningen 
och medverkade bland annat på 
ungdomsgrupper. Julia och Mikal har 
under året utgått från Ängelholm. Mikal 
genomförde av personliga skäl inte hela 
utbildningsåret utan avslutade i förtid.  
 
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 2020 hölls 
den 29 augusti i Ängelholms missionshus 
och samlade 58 röstberättigade ombud från 
föreningar och ungdomsgrupper. På grund 
av restriktioner deltog de flesta ombud 
digitalt. Simon Ek ledde 
årsmötesförhandlingarna.  

4. Styrelsen  
Styrelsen har under verksamhetsåret 1 
maj 2020 till 30 april haft ett 
sammanträde på Missionsgården 
Strandhem, ett sammanträde i 
Ängelholms missionshus och fem 
sammanträden digitalt över Zoom. 
 
Styrelsen har bestått av följande 
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personer:  Ordinarie ledamöter (fr.o.m. 
årsmötet 2020):  

August Einarsson, Julia Svensson, Julia 
Ekelund, Andreas Castor, Daniel 
Gustafsson, Simon Priebe, Mathias 
Swartling, Jonatan Ekström och Edvin 
Nilsson. 
 
Ersättare (fr.o.m. årsmötet 
2020):  Johannes Björklund, Ebba 
Fredriksson och Linnea Bergström. 
 
Från och med årsmötet 2020 har 
August Einarsson varit ordförande, Julia 
Svensson vice ordförande, Julia Ekelund 
sekreterare, Mathias Swartling vice 
sekreterare, Andreas Castor 
ekonomiansvarig t.o.m. 31 december 2020. 
Johannes ekonomiansvarig fr.o.m. 1 
januari 2021. 
 
Adjungerade till styrelsen har varit 
Emma Birgersson (ordinarie) för ELM, 
Henrik Ivarsson för ELM Syd och Agnes 
Einarsson (ungdomsrepresentant).  
 
Arbetsutskottet har från årsmötet 2020 
bestått av: August Einarsson, 
Julia Svensson, Julia Ekelund och Andreas 
Castor, t.o.m. 31 december 2020. Johannes 
Björklund ersatte Andreas fr.o.m. 1 januari 
2021. 
 
ELUs representanter i styrelser och 
nämnder har varit följande:  

• ELM – August Einarsson 
(ordinarie) och Julia Svensson 
(ersättare).  

• Missionsgården Strandhem – 
Viktor Bjuremo (ordinarie) och 
Ingvar Ekström (ersättare).   

• Åhus Missionsgård – vakant  
• MIS (Nämnden för mission i 

Sverige) – Vakant (Ordinarie) och 
Erik Åberg (ersättare).  

• NUM (Nämnden för mission i 
utlandet) – Yohannes Apel 
(ordinarie) och Miriam Svensson 
(ersättare).  

• ELMs Tidningsnämnd – 
Mathias Swartling  

 
ELUs styrelse består av fem arbetsgrupper 
vars verksamhetsberättelser presenteras här 
nedan;  
 

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) Ekonomigruppen  
Ekonomigruppen har under det gångna året 
tillsammans med styrelsen varit ansvariga 
för ekonomin i ELUs verksamhet. Under 
året har ekonomigruppen arbetat med att ta 
fram en budget för verksamhetsåret 2021-
2022 samt budgetramar för 
verksamhetsåret 2022-2023. Vi har 
löpande följt upp och utvärderat den 
ekonomiska utvecklingen tillsammans med 
vår kassör. Vid varje styrelsemöte har en 
aktuell genomgång av verksamhetens 
ekonomiska status gjorts för att såväl titta 
på det som hänt, men framförallt fokusera 
på hur vi kan navigera ekonomiskt klokt 
framöver.  
 
Förutom ett stort fokus på månadsgåvan, 
som är grunden i ELUs ekonomi, har vi 
diskuterat möjligheterna för att använda 
oss av sponsring och även andra sätt för att 
öka intäkterna till ELU.  
Under hösten genomfördes ELUs 
offervecka, som är ett initiativ där många 
av ELUs medarbetare och styrelsen är 
involverad. Offerveckan gav ökade intäkter 
på ca. 90 000:- på årsbasis och är ett 
initiativ som vi kommer att göra varje år. 
 
Under året har det varit flera 
föräldraledigheter som minskat våra 
personalkostnader. När vi summerar året 
kan vi se att våra intäkter ökat ungefär 
enligt budget och våra kostnader varit 
betydligt lägre, till stor del på grund av 
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föräldraledigheter som inte har täckts upp 
fullt ut. Vi är glada för alla gåvor, böner 
och stora engagemang för ELU som vi 
märkt under året och vi är också glada över 
att vårt resultat visar på ett överskott på ca 
240 000 kr. Det gör att vi är trygga med att 
fortsätta satsa framåt så att fler unga får 
möta Jesus genom ELUs verksamhet!  

c) Eventgruppen 
Eventgruppen har under det gångna 
verksamhetsåret, precis som i ELUs övriga 
verksamhet, brottats med Corona och 
restriktioner. Världssituationen har 
verkligen försvårat vårt arbete och tyvärr 
har många event behövts ställas in. Detta 
har varit otroligt tråkigt och en viss 
hopplöshet över situationen har stundvis 
infunnit sig.  
 
Arbetslaget har ständigt och uthålligt 
försökt hitta nya vägar för att nå våra 
ungdomar med Jesusglädje samt skapat 
möjligheter att umgås på andra sätt. De 
flesta av ELUs klassiska och 
återkommande event har under året fått en 
annan tappning men vissa av eventen 
exempelvis sportsevent och skidresan har 
inte varit möjliga att genomföra. Vi i 
eventgruppen har i samförstånd med 
styrelse och arbetslag ställt in många av 
eventen p.g.a. restriktioner och medvetet 
fokuserat på några större digitala 
satsningar.  
 
Vi har försökt hitta nya vägar och 
möjligheter till samlingar, men samtidigt 
har det under året blivit tydligt hur viktigt 
det är att ungdomar får träffas fysiskt och 
dela gemenskap och tro med varandra. 
Både stora som små event är viktiga. Vi 
längtar tills allt blir som vanligt och vi får 
höra skriken i idrottshallarna och 
lovsången under kvällsandakterna igen.  
 
Under året har vi i eventgruppen 
översiktligt utvärderat och arbetat med att 
utveckla ELUs olika evenemang. Vi 
planerar för nysatsningar av flera event till 
kommande år och hoppas att det får bli till 
välsignelse för många ungdomar. 

d) Fördjupningsgruppen  
Fördjupningsgruppen har tillsammans med 
verksamhetsledaren fört samtal kring vad 
som kännetecknar en god kristen ledare. 
Fördjupningsgruppen har under året fört 
samtal med redaktionschefen för tidningen 
Insidan. Det ingår i fördjupningsgruppens 
uppdrag att medla kontakt mellan 
redaktion och ELUs styrelse. Vi har 
försökt uppmuntra den nytillkomna 
redaktionschefen i dennes uppdrag och vi 
är glada för hans engagemang. 

I övrigt har fördjupningsgruppen till sin 
yttersta förmåga försökt bidra med en 
djupare kännedom om Herren Jesus 
Kristus hos medlemmarna i styrelsen. Vi 
ser det som ett stort privilegium att ha fått 
tillhöra en samling överlåtna människor ur 
den egna generationen som håller fast vid 
Jesus i en alltmera vilsen och kaotisk 
omvärld. 

e) Personal- och 
organisationsgruppen   

Operativa gruppen (OG) är ett 
samlingsnamn för styrelsens personalgrupp 
(agerar såsom organisationens länk mellan 
arbetslaget och styrelsen i HR-relaterade 
frågor) och strategiska grupp (genomför 
utredningar och förberedande arbete, i 
främst långsiktiga strategiska frågor såsom 
organisationsstruktur och finansiering). 
Som för alla andra, har det gångna läsåret 
inte varit något annat likt för OG, men 
trots det upplever vi att vi har kunnat 
fortsätta fokusera på våra framåtblickande 
uppgifter.  
 
I korthet har OG under det gångna året 
framförallt ägnat arbete åt (1) sjösättningen 
av ELUs verksamhetsplan (“Mål och 
Strategi”), (2) ett flertal rekryteringar, bl.a. 
vikarierande verksamhetsledare, (3) 
påbörjat arbetet att utvärdera 
ungdomsledartjänsterna för att göra 
rollerna mer attraktiva och (4) 
strategiarbete relaterat till pandemi-
hanteringen.  

f) Övriga läger  
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Tidigare under året såg vi i arbetslaget en 
intervju med Alpha-rörelsens grundare, 
Nicky Gumble. I den poängterade han att 
corona-pandemin inte var en tid då 
kyrkorna kunde eller skulle backa, utan en 
tid då vi behövde avancera. Guds rike är 
inte begränsat av pandemier eller något 
annat, och evangeliet behöver nå 
människor kanske ännu mer under svåra 
tider. Det har också fått vara ELUs målbild 
under året när vi inte kunnat bedriva 
verksamhet som vanligt. Vi har fått se att 
evangeliet inte är bundet till det vi brukar 
göra, och att det går att samla människor 
och träna lärjungar även när vi inte på 
samma sätt kan ha fysiska möten.  
 
ELU har under året gjort mängder med 
anpassningar och omtag. Det är alltid svårt 
att gå ifrån det man brukar göra och tänka 
nytt, men både arbetslag och styrelse (och 
alla ideella för den delen) har dragit ett 
stort lass i att ställa om och just tänka nytt. 
Under våren 2020 kunde vi delvis bedriva 
ungdomsgruppsverksamhet som vanligt, 
även om vi också hade en hel del digitala 
träffar. Café Sandkakan och Café Ängel 
fick tyvärr stänga, och har så förblivit 
under hela läsåret 20/21. 
 
Under sommaren 2020 fick vi tyvärr ställa 
in vårt stora sommarläger, PULS. Allt 
arbete med det var dock inte helt förgäves, 
utan kommer istället användas för PULS 
2021 när nu restriktionerna verkar lätta 
upp.  
 
Hösten började sedan bra, sett ur 
verksamhetssynpunkt, då vi kunde bedriva 
ungdomsgrupper som vanligt under första 
delen av höstterminen. Samtidigt visste vi 
att risken att vi skulle behöva ställa om till 
digital verksamhet fanns, och vi förberedde 
också för det. När höstlovet kom fick vi 
ställa in båda våra planerade höstläger med 
väldigt kort varsel (ett av dem bara några 
timmar innan start) när regeringen kom 
med nya riktlinjer och därefter gick vi helt 
över till digitala träffar med 
ungdomsgrupperna. I arbetslaget 

utarbetades också ett verktyg som vi kom 
att kalla ”Ungdomsgruppshjälpen”. Det var 
ett upplägg och verktyg för 
ungdomsgrupperna för att hålla digitala 
samlingar. Där fanns tips och tankar på hur 
man kunde ha undervisning, aktiviteter och 
andakter online, och veckoliga förslag på 
dessa. Det blev väl mottaget av 
ungdomsgrupperna, och höll i sig ända 
fram till påsk 2021, när vi slutade 
uppdatera det dokumentet.  
 
Nyårslägret Passion for People som vi de 
senaste åren ordnat tillsammans med Credo 
fick tyvärr också ställas in, vilket såklart 
både vi och Credo var väldigt ledsna för. 
Samtidigt gjorde det samarbetet att vi 
kunde tipsa ungdomarna om varandras 
digitala satsningar. Exempelvis var Credos 
regelbundna morgonböner under 
mellandagarna (och fram på våren) till stor 
glädje för många av de ungdomar som 
vanligtvis också håller till i ELU-kretsar.  
 
Under våren fortsatte vi med digital 
verksamhet, både gällande 
ungdomsgrupper och exempelvis podcasts. 
Vi hade också två digitala konferenser – en 
på sportlovet och en på påsklovet. Båda 
drog en del folk, och det kändes värdefullt 
att genomföra någon form av konferens när 
också skidresan och det vanliga påsklägret 
fick ställas in. Efter påsk kunde vi så öppna 
upp lite mer, och ungdomsgrupperna 
började träffas varannan vecka fysiskt och 
varannan vecka digitalt. I arbetslaget har vi 
pratat mycket om hur man kan skapa 
möjligheter för både de som har stort 
behov av att ses fysiskt och de som inte 
ännu var/är bekväma med det, och den här 
lösningen för ungdomsgrupperna verkar i 
huvudsak ha fungerat. Det var fantastiskt 
roligt att få träffa ungdomarna igen efter 
långa månader med digital verksamhet, 
och vi ser mycket fram emot sommaren 
och hösten.  
 
Mot slutet av vårterminen 2021 hade flera 
av ungdomsgrupperna också möjlighet till 
hajk och avslutning utomhus eftersom 
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vädret varit så bra. Det är vi mycket 
tacksamma för. Under sommaren planeras 
för ett antal ”sommarträffar” med 

ungdomsgrupperna, och dessutom för 
PULS i augusti. Vi hoppas få träffa många 
av er där!
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Valberedningens förslag  
Presentation av kandidater till styrelsen  

3 ordinarie ledamot, 1 ordinarie för fyllnadsval och 3 ersättare ska väljas till styrelsen, 
valberedningen har 9 namn att presentera 

Simon Priebe, 27 år 
Simon jobbar som försäkringsutredare och 
bor i Kristianstad. På fritiden älskar han att 
hålla på med bollsporter. Han har suttit i 
ELUs styrelse i två år i personal- och 
organisationsgruppen. Simon ställer upp 
till omval då han vill fortsätta att ge 
tillbaka de han har fått av ELU genom att 
bidra med sin tid och engagemang. De 
gåvor Simon anses sig använda i styrelsen 
är hans förmåga att lyssna, uttrycka och 
formulera sig samt våga fråga. Simon är 
med i ELF-kapellet i Kristianstad.   
 
Johannes Björklund, 23 år 
Johannes arbetar som byggkonsulent och 
bor i Hässleholm. Han tycker om att umgås 
med vänner, idrotta och snicka ihop IKEA-
möbler på fritiden. 
Johannes uppskattar möjligheten i 
styrelsen att kunna göra skillnad i något 
som fått göra stor skillnad i hans liv. Han 
är organiserad, glad och positivt och vill 
bidra med kloka tankar och nytänkande i 
styrelsearbetet. 
Johannes är med i ELF i Hässleholm och 
har i styrelsen varit ekonomiansvarig och 
suttit med i ekonomigruppen.  
 
Linnea Bergström, 24 år  
Linnea är sjuksköterskestudent i Lund och 
fyller gärna vardagen med människor, 
böcker, sport, sällskapsspel och växter. 
Linnea ställer upp till omval 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. Linnea har 

stor erfarenhet av att arbeta med 
ungdomar, bland annat som 
ungdomsledare i ELU och aktiv i 
ungdomsverksamheten på Filippi i Lund. 
Linnea bidrar gärna med sin erfarenhet och 
visionerar gärna.  

Linnea har suttit med i eventgruppen  
 
Nyval 
 
Maggan Andersson, 47 år  
Maggan bor i Örkelljunga och arbetar som 
lågstadielärare och undervisar i spanska på 
högstadiet. Hon gillar att vara ute i naturen, 
laga mat, baka, sola, bada och träffa vänner 
och barn.  
Maggan ställer upp som valbar för att ELU 
får betyda mycket för många unga 
människor, både för att fler ska få 
möjlighet att få upptäcka Jesus och för att 
de som redan känner Jesus ska få möjlighet 
att leda vidare med honom. Detta vill 
Maggan vara med och jobba för!  
Maggan önskar att hon ska få bidra med 
samordning av olika aktiviteter/projekt och 
tillföra missionsperspektiv, skolperspektiv 
och egna erfarenheter som 
fyrabarnsmamma. Hon älskar att fixa fika 
till folk!  
Maggan är engagerad i ELM Örkelljunga. 
 
Axel Nilsson, 22 år  
Axel ska till hösten börja plugga på LTH i 
Lund. På fritiden gillar han att hålla på 
med teknik och sport. Axel ställer upp till 
val då ELU har fått betyda mycket för 
honom när han växte upp och nu vill han 
ge tillbaka till ELU och hjälpa till att driva 
organisationen i strävan efter att alltid 
komma närmare Guds vilja. Axel tror att 
styrelsearbetet kan få användning av att 
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han är driven och vill framåt och att detta 
kan hjälpa ELU att hitta nya sätt att möta 
ungdomar på. 
Axel har under sin uppväxt varit aktiv på 
Filippi i Lund och i ungdomsgruppen 
Berea. De senaste åren har han bott i 
Småland och varit aktiv inom Svenska 
Alliansmission. 
 
Alma Röstin, 19 år  
Alma har precis gått på Strandhems Bibel- 
och lärjungaskola och kommer under 
hösten gå ELUs ledarutbildning med säte i 
Ängelholm. På fritiden gillar hon socialt 
umgänge och att dansa.  
Alma ställer upp till att vara valbar då hon 
vill vara med och påverka och engagera sig 
i ELUs arbete. Hon har själv varit med på 
ELUs läger sedan hon var barn och vill nu 
vara en större del av arbetet och utveckla 
ELU. Alma tror att hon kan få användning 
av att hon är en initiativtagare, bra på att 
skapa en god arbetsmiljö och målmedveten 
i styrelsen.  
Alma har varit engagerad på TG i 
Kristianstad under tonåren. 
 
Carl Davidsson, 20 år  
Carl kommer från Ängelholm och har 
under det senaste året jobbat inom 
äldrevården. Till hösten ska han gå 
Strandhems bibel- och lärjungaskola. På 
fritiden spelar Carl golf och fotboll.  
Carl ställer upp som valbar till styrelsen då 
han ser det som en positiv utmaning, att 
dels lära sig och få inblick i hur ELU 
fungerar men även ge tillbaka till något 
som gett honom mycket. Carl tror att han 
kan få användning av att han är engagerad 
och gillar att jobba i grupp i 
styrelsearbetet.  
Carl är engagerad i ELM Ängelholm.  
 
Sara Bjuremo, 19 år  
Sara kommer från Kristianstad och har 

under det senaste året varit ungdomsledare 
i Markaryds församling. Hon ska till 
hösten gå Strandhems Bibel- och 
lärjungaskola. På fritiden tycker Sara om 
att umgås med människor, hitta på äventyr 
och hålla på med musik.  
Sara ställer upp till val då hon själv har 
varit mycket i ELUs sammanhang och ser 
väldigt mycket bra men även 
utvecklingspotential för ELU. Hon som 
själv har varit och är en del av ELU kan 
förstå och se vad ungdomar idag behöver 
för att kunna växa i sin tro. Sara tror att 
hon kan få användning av att hon är driven, 
ambitiös och nytänkande i styrelsearbetet.  
Sara är engagerad i ELF i Kristianstad.  
 
Frida Berg. 22 år 
Frida pluggar till lågstadielärare i 
Göteborg. På fritiden tycker hon om att 
hålla på med musik, sporta och hänger 
gärna med vänner.  
Frida ställer upp som valbar då hon tror 
hon kan komma med nya roliga idéer, har 
erfarenhet av många läger och varit ledare i 
flera sammanhang. Hon tycker om att 
jobba med och för barn och ungdomar. 
Frida hoppas bidra med att hitta och 
utforska nya lösningar och idéer i 
styrelsearbetet. 
Frida har tidigare varit engagerad i ELM 
Ängelholm och ungdomsgruppen ÅÄÖ. 
 
Övriga val  
Revisorer  
Omval av Anders Ekström och Henrik 
Nilsson 
 
Revisorsersättare  
Omval av Alexander Björkman och Petter 
Jonsson 
 
Funktionärer vid årsmötet  
Ordförande: Daniel Engelbrekt  
Sekreterare: Nilla Borg
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Styrelsens förslag till stadgeändring  
 

Ändring av stadgar ska göras av två på varandra följande årsmöten.  

Under årsmötet 2020 biföll årsmötet förslag till ändring av 21 och 22 §§ en första gång. Styrelsens 
förslag inför årsmötet 2020 är att ändringarna av 21 och 22 §§ tas upp för en andra 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: (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.  
 

Föreslagen 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.  

• [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  
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• 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.  

 

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 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. 



 

 


