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Föredragslista 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 
      2023/2024.  
11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner. 
12. 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 
13. Val av valberedning och ordförande i valberedningen för en tid 
      av ett år. 
14. Fastställande av medlemsavgift.  
15. Övriga frågor. 
16. Mötets avslutande. 
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Årsmötesprotokoll 2021

Datum: 2021-08-28
Art: Årsmöte
Plats: Örkelljunga missionshus
Närvarande: 70 ombud från anslutna föreningar och ungdomsgrupper.
 
§1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ELU:s ordförande August Einarsson. Han hälsade välkommen till årsmötet 
och inledde mötet genom att läsa Ps 145, en psalm om Herrens godhet, trofasthet, storhet och 
rättfärdighet.

Ordförande bad för årsmötet. Vi sjöng sången ”Det finns djup i Herrens godhet”.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Daniel Engelbrekt som ordförande och Nilla Borg som 
sekreterare.

Daniel tackade för förtroendet. Han nämnde även att det är viktigt att hålla avstånd och när någon 
begär ordet så sitter man kvar sin plats, micken kommer då att skickas ner.  
 

§3. Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.
Till protokolljusterare valdes Mats Björklund och Ester Birgersson. Till rösträknare valdes Mats 
Björklund och Ester Birgersson.
 

§4. Fastställande av röstlängd för mötet.
Årsmötet fastställde röstlängden till 70 röstberättigade ombud från anslutna föreningar och 
ungdomsgrupper.

§5. Godkännande av kallelse till årsmötet.
Styrelsen har skickat ut kallelsen till årsmötet via e-post till kontaktpersoner i föreningarna en månad 
innan årsmötet enligt stadgarna. Årsmötet godkände kallelsen. 
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§6. Fastställande av dagordning för årsmötet.
Daniel gör två ändringar i föredragningslistan. Punkt 7 b ändras till ”föredragande av ekonomi för 
2020/2021” samt punkt 13 b ändras till ”två fyllnadsval av ordinarie ledamot för en tid av ett år”. 
Därefter fastställde årsmötet dagordningen.

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

Information från styrelse och anställda 
Julia Ekström hänvisar främst till handlingarna som styrelsen skickat ut i förväg. Det har varit ett 
speciellt år där pandemin har begränsat verksamheten.

Amandus, som varit ungdomssekreterare i nordöstra Skåne, får ordet. Det är mycket som varit 
annorlunda under det gångna året, det har varit tufft och inte så roligt. Läger har blivit inställda. 
De har behövt ställa om, bön, andaktstunder och möten har genomförts i digital form, och det har 
fungerat ganska bra men nu ser man fram emot att få träffas framöver. Puls var ett härligt läger 
där ungdomar äntligen fick träffas. Amandus berättar även att det finns en storslagen plan för 
vintermötet. Malin och Maria är två nya anställda, förhoppningar finns om möjligheter med ännu fler 
anställda.

Agnes Einarsson och Hugo Johansson, presenterar sig och får svara på hur det senaste året varit 
för ungdomar. Hugo berättar att de haft ungdomsgrupp via zoom och det märktes snabbt att det 
var färre som var med än när det är fysiska möten.

Hugo berättar att Puls lägret var över förväntan, Agnes instämmer, trots att det var utomhus. Hon 
är tacksam över att de kunde träffas så många och att få lovsjunga tillsammans. Agnes ser fram 
emot att få träffas tillsammans i ungdomsgrupperna igen och säger att man märker hur mycket det 
betyder att få träffas IRL.

Julia lämnar över ordet till August Einarsson. August berättar att ELM Syds framtidskommission 
har släppt två rapporter, dessa finns på hemsidan. I rapporterna kan man läsa att många uppskattar 
ungdomsarbetet och det framkommer mycket gott om ELU:s arbete, men även en del kritik. Vi tar 
med oss både det positiva och det negativa till styrelsen. 
 
Julia Svensson får ordet och tar upp ELU:s verksamhetsplan och vision. Verksamhetsplanen togs 
fram förra året, den innehåller 23 punkter med långsiktiga mål. Styrelsen har prioriterat fem av dessa 
mål under året som bl a handlar om att få fler ungdomsledare, mer inkluderande verksamhet och att 
satsa på åldersgruppen unga vuxna. Arbetet med dessa fem mål fortsätter under nästa år. 

ELU:s vision gjordes 2011. Innehåller konkreta och långsiktiga mål. Dessa skulle de vara klara med 
2021 och nu följer en utvärdering. Julia hoppas att de kan presentera en ny vision på årsmötet nästa 
år.
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Föredragande av ekonomin för 2020/2021
Andreas Castor får ordet. Tackar för alla böner, tackar styrelsen för gott samarbete, och tack till 
Linus Sjödahl som varit kassör under verksamhetsåret.
Andreas visar siffrorna för maj 2020 – april 2021. Årets resultat hamnade på 243 tkr att jämföra med 
en förlust förra året på ca 170 tkr. Denna ökning beror framförallt på att kostnaderna minskat i form 
av mindre verksamhet, färre läger och färre anställda.

Andreas säger att de är glada över att de under detta år har kunnat hålla igång verksamheten så bra 
som de har gjort men att de ser fram emot nästa år, när de kan anställa fler och satsa framåt, det 
positiva resultatet förstärker denna möjlighet.

Intäkterna har kommit upp i riktigt fina nivåer. Månadsgåvorna går på rätt håll, kollekterna går upp 
och ner. 

Hade en offervecka förra hösten som gav ett riktigt bra tillskott, det gjorde att resultatet kom upp 
över budgeten. Andreas tackar för det härliga utfallet på månadsgåvorna och säger att de hjälper 
ELU att få en trygghet i ekonomin. Offerveckan kommer snart igen.

Andreas lämnar ordet fritt för frågor. Jörgen Nilsson, Hässleholm tar ordet: Han säger att den höga 
månadsgåvan visar på ett stort förtroende bland både äldre och yngre och uppmuntrar ELU att 
anställa fler och satsa framöver. Skickar en stor eloge till styrelsen och medarbetarna för deras 
arbete.

§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
Henrik Nilsson och Anders Ekström var revisorer för verksamhetsåret 2020/2021. 
 
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. 

§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 2020/2021. 
 

§10. Styrelsens förslag till budgetramar för det kommande verksamhetsåret 2022/2023.
Styrelseledamot Andreas Castor redogjorde för styrelsens förslag för budgetramar för 
verksamhetsåret 2022/2023. 

Resultatet för 2020/2021 blev + 243 tkr. Budgeten för 2021/2022 har ett resultat på -195 tkr och 
budgetförslaget för 2022/2023 ger ett resultat på -278 tkr som läget ser ut nu. Detta beror främst 
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på att personalkostnaderna kommer att öka med ungefär 200 tkr då det ska satsas på fler anställda. 
Det har lagts en rätt så ambitiös ökning av månadsgåvorna, och de räknar även med mer intäkter för 
Insidan. Eftersom resultatet blev positivt i år känner de sig trygga i att satsa framåt.

Benedikte Nilsson får ordet och önskar att det förtydligas kring hur man kan satsa på en budget där 
man räknar med -200 tkr? För de som inte är så vana vid årsmöten kan detta låta märkligt.
Andreas förklarar att det är en balansgång, finns många funderingar och ansvar bakom budgeten 
och ELU är inte en verksamhet som ska tjäna pengar utan det viktigaste är att satsa framåt för att 
fler ungdomar ska få lära känna Jesus och komma till tro. 

Daniel Engelbrekt undrar vad de budgeterade ökade intäkterna på 35 tkr handlar om. Andreas 
svarar att den förväntade intäkten bl a handlar om att det blir fler och fler prenumeranterna på 
Insidan och att det även finns potential att addera fler saker som kan ge intäkter: kanske kopplat till 
sponsring, donationer, givande osv.
 
Årsmötet fastställde de budgetramar för verksamhetsåret 2022/2023 som styrelsen föreslagit. 

§11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet:
Ordföranden August Einarsson får ordet. Följande stadgeändringar röstades igenom vid förra 
årsmötet men förslaget behöver röstas igenom två år i rad. Första ändringen är i § 21 där punkt två 
önskas strykas. August redogjorde för syftet med denna stadgeändring.

Andra ändringen är i § 22. Styrelsens förslag är att ELU inte ska utse ledamöter till andra styrelser 
men att de ska samverka med styrelserna i andra former och föreslå en av ELU:s ledamöter som 
adjungerad ledamot i ELM:s styrelse. ELU erbjuder även en styrelseledamot från ELM respektive 
ELM Syd att närvara vid deras styrelsemöten.
 
Följande stadgeändringar lyftes för en andra omröstning: §21 och §22. 

Förslag till ändring av §21 i ELU:s stadgar

Vid omröstning biföll årsmötet enhälligt de föreslagna ändringarna.  

Förslag till ändring av §22 i ELU:s stadgar  

Vid omröstning biföll årsmötet enhälligt de föreslagna ändringarna.  

§12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
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§13a Val av ordinarie styrelseledamöter av tre år.

Mattias Swartling, vice sekreterare i ELU:s styrelse ber de styrelseledamöter som sitter kvar 
i styrelsen att komma fram och presentera sig. August Einarsson ordförande, Edvin Nilsson 
fördjupningsgruppen, Julia Svensson vice ordförande, personalgruppen, Andreas Castor, 
ekonomigruppen.

Följande personer ställer upp för omval: Linnea Bergström, eventgruppen, Johannes Björklund, 
ekonomiansvarig, Simon Pribe, personalgruppen. 
Julia Eklund, sekreterare, avgår.
 
Henrik Persson presenterar valberedningens namn på de aktuella kandidaterna. Två av förslagen 
har avböjt att vara valbara till styrelsen, Axel Nilsson och Alma Röstin. Till nyval ställde Maggan 
Andersson, Carl Davidsson, Sara Bjuremo och Frida Berg. Det fattas en person för att fylla alla 
platserna.

De aktuella kandidaterna hade blivit utförligt presenterade i årsmöteshandlingarna. 

Daniel Engelbrekt önskar att vi slår ihop valen till ett val och att de tre som får flest kryss blir 
ordinarie ledamöter på tre år och de som hamnar på plats fyra och fem väljs in under punkt b och 
hamnar på fyllnadsval av ordinarie ledamot för en tid av ett år. Årsmötet accepterar Daniels förslag.
 
Vid 14.55 ajournerar årsmötet för fika. Årsmötet startar igen 15.45.
 
Daniel välkomnar oss tillbaka till årsmötesförhandlingarna och redovisar resultatet av rösträkningen. 

Årsmötet valde följande ordinarie styrelseledamöter för en tid av tre år: Johannes Björklund, Linnea 
Bergström och Simon Pribe.

§13b Två fyllnadsval av ordinarie ledamot för en tid av ett år 

Årsmötet valde följande ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år: 
Margareta Andersson och Sara Bjuremo.

§13c Tre styrelseersättare för en tid av ett år 

Årsmötet valde följande styrelseersättare för en tid av ett år: Carl Davidsson samt Frida Berg. En 
plats som styrelseersättare är vakant.
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§13d 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.

§14. Val av valberedning och ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Filip Preston (ordförande), Henning 
Fredriksson, Henrik Persson, Sofia Gustavsson och Selma Björklund.  

Henrik Persson, Henning Fredriksson, Sofia Gustavsson och Selma Björklund ställer upp för omval. 
Filip Preston har avböjt omval.
Förslag på ny kandidat: Viktoria Lunnergård.
 
Årsmötet valde följande valberedning för en tid av ett år:  
Henning Fredriksson, Sofia Gustavsson, Selma Björklund, Henrik Persson och Viktoria Lunnergård.
Årsmötet valde Henning Fredriksson som ordförande i valberedningen.

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

§16. Övriga frågor
Samuel Bengtsson undrar över vad inkluderingsarbetet innebär. Julia Svensson får ordet och 
berättar att arbetet precis har påbörjats. I ELM syds rapport har det framkommit att några inte känt 
sig inkluderade i ELU. Styrelsen har börjat prata med de anställda kring vilka ord man använder och 
även att man inte ska utgå ifrån att alla känner till alla bibelberättelser. En annan del i att vara mer 
inkluderande är att ha läger med lägre tröskel som gör det lättare för fler att våga komma och även 
att bjuda med kompisar till. August tillägger att de vill öka de anställdas medvetenhet kring att alla 
inte tänker lika dant. August läser upp sammanfattning över inkluderingsarbetet.
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§17. Mötets avslutande
Styrelseledamot Julia Svensson tackade ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare. Hon 
kallade även fram avgående styrelseledamöter och tackade dem för deras tid och engagemang: 
Agnes Einarsson ungdomsrepresentant, Julia Ekström, Ebba Fredriksson, Mattias Swartling. Ej på 
plats: Daniel Gustafsson och Jonatan Ekström.

Som avslutning önskar Julia att vi ber tillsammans i bänkarna där vi sitter: för ELU:s kommande 
arbete och för de nya styrelsemedlemmarna. Julia avslutar med bön. 

………………………………………………………………………………………………………
Daniel Engelbrekt, ordförande

………………………………………………………………………………………………………
Nilla Borg, sekreterare

………………………………………………………………………………………………………
Mats Björklund, justerare

 
………………………………………………………………………………………………………
Ester Birgersson, justerare
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Årsbokslut för

Evangelisk Luthersk Mission-Ungdom, ELU
843000-4542

 

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

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 2021-05-01- 2020-05-01-

2022-04-30 2021-04-30

Föreningens intäkter
Nettoomsättning 2,3,4 832 032 623 466
Medlemsavgifter 15 180 22 000
Gåvor 5 2 303 558 1 956 797
Bidrag 7 500 5 000
Övriga rörelseintäkter 19 169 40 813
Summa föreningens intäkter 3 177 439 2 648 076

Föreningens kostnader
Verksamhetskostnader 3,4 -327 223 -204 975
Lämnade bidrag 6 -308 843 -141 500
Övriga externa kostnader -107 078 -120 944
Personalkostnader 7 -2 299 708 -1 941 810
Summa föreningens kostnader -3 042 852 -2 409 229

Versamhetsresultat 134 587 238 847

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 554 4 397
Räntekostnader och liknande resultatposter -188 -116
Resultat efter finansiella poster 138 953 243 128

Årets resultat 138 953 243 128
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Evangelisk Luthersk Mission-Ungdom, ELU  2(5)
843000-4542

Balansräkning
Belopp i kr Not 2022-04-30 2021-04-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 47 500 -
Övriga fordringar 22 051 27 953
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 180 329 79 266
Summa kortfristiga fordringar 249 880 107 219

Kassa och bank 2 638 912 2 468 182

Summa omsättningstillgångar 2 888 792 2 575 401

SUMMA TILLGÅNGAR 2 888 792 2 575 401

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 994 902 1 751 775
Årets resultat 138 953 243 128

Summa eget kapital 2 133 855 1 994 903

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 26 928 12 065
Skatteskulder 54 028 43 724
Övriga skulder 80 876 41 134
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 593 105 483 575
Summa kortfristiga skulder 754 937 580 498

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 888 792 2 575 401
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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
 2021-05-01- 2020-05-01-
 2022-04-30 2021-04-30
Insidan 197 528 201 607
Övrig försäljning 43 047
ELU Sport Events 20 265
Asken 32 000
Försäljning av tjänst 539 192 421 860
Summa 832 032 623 466

Not 3  Insidan
2021-05-01- 2020-05-01-
2022-04-30 2021-04-30

Intäkter 197 528 201 607
Kostnader -179 361 -182 644
Summa 18 167 18 963

Not 4  Asken
2021-05-01- 2020-05-01-
2022-04-30 2021-04-30

Intäkter 32 000
Kostnader -35 200 -10 050
Summa -3 200 -10 050

Not 5  Gåvor
2021-05-01- 2020-05-01-
2022-04-30 2021-04-30

Månadsgåvan 1 353 310 1 354 214
Gåvor från enskilda 145 608 73 427
Kollekter och anslag från föreningar och församlingar 451 671 319 361
Sommarmöteskollekt 134 613 183 558
Vintemöteskollekt, avgift 66 426
Kollekt Puls 9 035 5 425
Kollekter upptagna till andra organisationer 118 843
Övriga kollekter och gåvor 24 052 20 812
Summa 2 303 558 1 956 797
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Evangelisk Luthersk Mission-Ungdom, ELU  4(5)
843000-4542

Not 6  Lämnade bidrag
 2021-05-01- 2020-05-01-
 2022-04-30 2021-04-30
Kollekter upptagna till andra organisationer 118 843
Anslag Strandhem 117 500 100 000
Anslag Malmö 72 500 41 500
Summa 308 843 141 500

Not 7   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2021-05-01- 2020-05-01-
 2022-04-30 2021-04-30
Långtidsanställda 6 5
Totalt 6 5

Löner och sociala kostnader
 2021-05-01- 2020-05-01-
 2022-04-30 2021-04-30
Långtidsanställda 1 534 232 1 376 364
Summa 1 534 232 1 376 364
Sociala kostnader 648 898 511 940
(varav pensionskostnader) 157 290 119 448

 Utöver anställda enligt ovan har 4 stycken (2 stycken) ungdomsledare varit verksamma i ELU. Till
 dessa har kostnadsersättning utbetalts med 41 480 kr (26 932 kr).
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Evangelisk Luthersk Mission-Ungdom, ELU  5(5)
843000-4542

Underskrifter

 Örkelljunga 2022-05-21

  

August Westholm Margareta Andersson
Styrelseordförande

Linnea Bergström Sara Bjuremo

Johannes Björklund Andreas Castor

Edvin Nilsson Simon Priebe

Julia Svensson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-06-23

Anders Ekström Henrik Nilsson
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Revisionsberättelse 
 
Till årsmötet i Evangelisk Luthersk Mission Ungdom, ELU org. Nr. 843000-4542. 
 
 
Vi har granskat bokslut, räkenskaper och förvaltning i Evangelisk Luthersk Mission Ungdom för 
räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30.  
 
Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att 
uttala oss om bokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet 
med god revisionssed. Det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad 
försäkra oss om att bokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem.  
 
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden enligt nedan. Bokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Styrelsen 
har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.  
 
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Örkelljunga den 23 juni 2022 
 
 
                                                         
Anders Ekström  Henrik Nilsson                
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Intäkter 
Summa intäkter 3 198 000 kr
 
 
Kostnader 
Summa kostnader 3 433 747 kr

_____________________________________________________________
Beräknat resultat - 235 747 kr
 

Budgetramar för ELU
Räkenskapsåret 2023-05-01 - 2024-04-30
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Årsberättelse för 2021/2022

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 2021/2022  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 hösten har Jakob Andersson varit 
föräldraledig och Oskar Wikdahl har gått 
in som vikarierande verksamhetsledare, 
och därigenom lett arbetslaget i deras 
uppgifter. Jakob har avslutat sin tjänst som 
verksamhetsledare och Oskars vikariat 
som verksamhetsledare har övergått till en 
tillsvidaretjänst. 

Anna Swahn, Oskar Wikdahl, Benedicte 
Artman, Malin Henningsson, Maria Rubensson 
och Amandus  Einarsson har varit anställda 
ungdomssekreterare inom ELU. Anna har varit 
föräldraledig under hösten men från januari 
arbetat med cafét och ungdomsgruppen 
Berea i Lund. Benedicte har varit föräldraledig.  
Malin har arbetat främst med ungdoms-
grupperna i nordöstra Skåne men även 

med planering och utförande av läger. 
Maria har varit anställd som vikarierande 
ungdomssekreterare för Benedicte i 
Ängelholm där hon fördelat sin tid mellan 
ungdomsgrupp,  café och regionalt ELU 
arbete.

Amandus Einarsson har arbetat med 
ungdomsledarna, Berea och cafét i Lund 
under hösten samt har varit  mediaansvarig 
för ELU:s informationsarbete. Arvid Birgersson 
anställdes på 20% från  1 januari 2021 som 
redaktionschef för  tidningen Insidan och 
avslutade sin tjänst under våren 2022. 
ELU har haft fyra ungdomsledare under 
2021/2022.  Daniel Berglund, Johan Nilsson, 
Alma Röstin och Märta Ekström. De gick 
ledarutbildningen  och medverkade bland 
annat på ungdomsgrupper. Daniel och 
Johan har  under utgått från Lund medan 
Alma och Märta har utgått från Ängelholm.
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 2021 hölls den 
28 augusti i Örkelljungas missionshus  och 
samlade 70 röstberättigade ombud från  
föreningar och ungdomsgrupper. Daniel 
Engelbreckt ledde årsmötesförhandlingarna.  

4. Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 1  maj 
2021 till 30 april 2022 haft ett sammanträde 
på Åhus Missionsgård, ett möte digitalt och tre 
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sammanträden på Missionsgården Strandhem. 
På grund av olika anledningar har ibland några 
enstaka ledamöter behövt delta digitalt. 

Styrelsen har bestått av följande personer: 
Ordinarie ledamöter (fr.o.m.  årsmötet 2021) 
August Westholm, Julia Svensson, Simon 
Priebe Andreas Castor, Johannes Björklund, 
Linnea Bergström, Margareta Andersson, Sara 
Bjuremo och Edvin Nilsson. Ersättare (fr.o.m. 
årsmötet 2021): Carl Davidsson och Frida Berg. 
Från och med årsmötet 2021 har August 
Westholm varit ordförande, Julia  Svensson 
vice ordförande, Simon Priebe  sekreterare, 
Margareta Andersson vice  sekreterare, 
Johannes Björklund ekonomiansvarig. 
Adjungerade till styrelsen har varit  Filippa 
Arvidsson (ordinarie) för ELM,  Henrik 
Ivarsson för ELM Syd. Arbetsutskottet har från 
årsmötet 2021  bestått av: August Westholm, 
Julia Svensson, Simon Priebe och Johannes 
Björklund. ELUs representanter i styrelser och  
nämnder har varit följande: 
 • ELM – August Westholm  (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 2022–2023 samt 
arbetat fram budgetramar för 2023-2024. 
Vi har under året löpande följt upp och 
utvärderat den ekonomiska utvecklingen 
tillsammans med vår kassör. På varje 
styrelsemöte under året har ekonomigruppen 
föredragit verksamhetens ekonomi för 
styrelsen och tittat på det ekonomiska läget 
och hur vi kan arbeta framåt mot våra mål och 
strategier rent ekonomiskt. Under året har det 
varit en del föräldraledighet som har bidragit till 
att våra personalkostnader har minskat något. 
Detta tillsammans med ökade intäkter i form 
av kollekter och enskilt givande blir resultatet 
för året ett överskott på ca 140 tkr. Vi är otroligt 
tacksamma för alla gåvor och glada givare där 
ute som ger ELU stora möjligheter att nå ut 
till unga runt om i vårt land för att alla ska få 
höra om Jesus. Vi ser fram emot ett lika gott år 
2022–2023 med fler satsningar för att uppnå 
våra uppsatta mål mot att fler ungdomar ska få 
höra om Jesus. 

c) Eventgruppen 
Eventgruppen har under det gångna 
verksamhetsåret haft mycket om och men 
gällande huruvida event kunde ske eller inte 
då pandemin varit på väg ut men fått goda 
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besked flera gånger. Vi i eventgruppen har 
till slut fått glädjas av att planera både ett 
sportevent under hösten, en satsning på 
vintermötet och till sommaren kommer det 
finnas en samling för ungdomarna under 
sommarmötet.

Det första eventet som vi planerade för var 
ELU-sportsevent som ägde rum i december. 
Det blev ett lyckat evenemang med många 
ungdomar som var taggade på att äntligen få 
samlas igen på ett större event efter pandemin. 
Detta året var det innebandyturnering 
efter förra eventets fotbollsturnering. Efter 
turneringen samlades ungdomarna efteråt för 
en lovsångskväll med undervisning.

Under de första mötena inför Vintermötet 
pratade vi mycket om våra visioner och vår 
längtan att få satsa större på vintermötet och 
öppna upp för alla åldrar. Vintermötet fick 
i år bli en nystart av, vad vi i eventgruppen 
och arbetslaget hoppas på, ett evenemang 
som når fler och bjuder in alla i familjen till 
konferens. Det blev en lyckad och rolig helg 
som innefattade mycket glädje över att få 
träffas igen så många efter en lång tid av 
distans, men även en glädje att få tjäna Gud 
tillsammans i en så stor gemenskap. 

Vi planerar även för en kommande 
ungdomssamling under sommarmötet. Där 
siktar vi på en eftermiddag som får visa mer 
om vem Gud är med en riktning specifikt för 
ungdomarna. Samlingen kommer innehålla 
undervisning av Carl Svedberg och ett 
lovsångspass.

Vi i Eventgruppen hoppas att våra evenemang 
till nästa verksamhetsår ska få utvecklas och 
nå fler människor. Vi vill med våra framtida 
evenemang bli till välsignelse för många 
ungdomar. 

d) Fördjupningsgruppen 
Det största arbetet som har legat på 
Fördjupningsgruppens (FG) bord under det 
gångna året har varit ELUs nya ledarskapssyn. 
Detta dokument har tagit ca två år att 
producera, vilket innebär att det är frukten av 
två verksamhetsledares och fyra medlemmar 
av FGs arbete. Vi är stolta och glada över att 
detta dokument har blivit färdigt under våren 
och hoppas att det kan bli till hjälp för ELUs 
framtida lägerledare. Därefter har vi samtalat 
kring vilka nya projekt som FG skulle kunna 
arbeta med framöver. Spridning av tidningen 
”Insidan” och arbete med hemgrupper är 
två saker som FG är intresserade av att 
vidareutveckla. Nu ligger dock fokus på 
höstens Offervecka som FG har ansvar för.

e) Personal- och organisationsgruppen 
Vi i Personal och Organisationsgruppen (POG) 
har under året arbetat med olika frågor som 
rört våra medarbetare och deras anställningar 
och arbetat med rekrytering. Under året har vi 
fört samtal om att ELU eventuellt skulle ansluta 
sig till ett kollektivavtal via Arbetsgivaralliansen, 
men tagit beslut om att inte göra det i nuläget. 
Vi har även vägt fördelar och nackdelar 
för att införa förtroendearbetstid för våra 
anställda och beslutat att fortsätta låta VL ha 
förtroendearbetstid, men övriga i arbetslaget 
har reglerad.

f) Övriga läger 
Läsåret 21/22 har inneburit en blandad giv när 
det kommer till läger och andra evenemang 
som ELU står för. Under året har vi kunnat 
bedriva ungdomsgrupper i huvudsak som 
vanligt, vilket har varit till stor välsignelse. Att 
träffas fysiskt är verkligen så mycket bättre än 
att ses digitalt. För ungdomarna är det kanske 
ännu viktigare med sådana möten än det är för 
oss som är lite äldre.  
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Sommaren -21 avslutades med PULS, nästan 
som vanligt. På grund av pandemin valde vi 
att ha lägret utomhus, och att stänga lägret 
för dags- och kvällsbesökare. Det fungerade 
överlag bra, och Gud såg i sin godhet till att det 
var uppehåll och sol de allra flesta samlingar. 
Att få göra lägret på att lite annorlunda sätt var 
en nyttig erfarenhet för oss som arrangerar, 
och efter att ha talat med ungdomarna efteråt 
fanns det mycket positivt att ta med sig i 
framtida lägerplanering.

Under hösten kunde vi också genomföra 
höstläger, vilket var fantastiskt roligt. Två läger 
och en retreat blev det till slut. 

Tyvärr gjorde pandemin ändå att vi fick ställa 
in nyårslägret som vi brukar ordna tillsammans 
med Credo. Vi ser istället fram emot 
kommande nyårsläger, som ju blir det första 
efter flera års uppehåll. Be gärna för det. 

Under våren drog vi igång med en nysatsning 
på ELUs Vintermöte. Många, både unga och 
gamla, samlades i Ängelholm för att höra om 
friheten som vi får i och genom Kristus själv. 
Det blev en god helg med hela åldersspannet i 
Guds familj. 

Tidigt i våras tog vi beslut om att ställa in den 
årliga skidresan, vilket vi i efterhand kan ångra 
när restriktionerna därefter lättade. Men vi 
siktar på att komma tillbaka med besked 
nästa år istället. Arbetslaget ordnade istället 
en aktivitetsdag på sportlovet för de som 
ändå var hemma på lovet. Bak, spel, umgänge 
och så andakt och lovsång samlade ett gäng 
ungdomar i Lund. Det är något vi planerar att 
fortsätta med, även när skidresan blir av. 

Påskläger följde efter det, och i år hade 
ungdomsledarna haft extra stort ansvar 
för planering och genomförande av detta. 
Det blev ett stort läger på Strandhem, som 
samlade över 100 ungdomar. Fantastiskt kul 
och välsignat. 

Terminen avslutades i många av 
ungdomsgrupperna med hajk och gemenskap. 
Tillsammans fick vi fira att vi nu kan träffas 
igen, och att Gud trots pandemi och andra 
svårigheter fortsatt är den som regerar i hela 
universum. 
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Valberedningens förslag till ELUs styrelse
Presentation av kandidater till styrelsen

Presentation av kandidater till styrelsen 
3 ordinarie ledamot och 3 ersättare ska väljas till styrelsen,

valberedningen har 6 namn att presentera

Linnea Bohman 
Margareta Andersson (omval)

Hanna Widell
William Sommer
Carl Svedberg

Agnes Einarsson

Övriga val
Revisorer: Omval av Anders Ekström (omval) 

och Henrik Nilsson (omval)

Revisorsersättare: Omval av Alexander Björkman (omval) 
och Petter Johnson (omval) 

 
Ordförande vid årsmötet: Henrik Ekelund

Sekreterare vid årsmötet:   -
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Ordlista
 

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. 




