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Verksamhetsberättelse för styrelsen 
 
 
Året som gått: Under året har styrelsen haft 12 protokollförda möten utöver det 
konstituerande mötet. Styrelsen har träffats i regel gång i månaden förutom under 
sommarledigheten juni till augusti. Styrelsen har genom att arrangera aktiviteter för ledarna 
och genom att ha gett stöd på olika sätt strävat mot att göra vår verksamhet trygg och givande 
för både ledare och deltagare. Under våren hölls en gemensam dag (AbraUng-dagen) 
tillsammans med Reprisen Second hand. 
 
Något som tagit upp en del av styrelsens tid under året är att Stockholm stads regler 
för hyresbidrag ändrades 2018 vilket fick till följd att vi tappade vår enskilt största 
inkomstkälla. Vi har fört dialog med både Stockholm stad och våra hyresvärdar 
Abrahamsbergskyrkans församling men behöver fortsätta att jobba med frågan för att hitta en 
hållbar lösning för framtiden. Detta år fick vi glädjande nog 50 000kr från Stiftelsen Oscar 
Hirsch minnesfond för att hjälpa oss med hyreskostnaden. 
 
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? Under 2019 har styrelsen arbetat med 
föreningens tre mål antagna på årsmötet.  

1. 1.Att arbeta fram en tydlighet i hur vi arbetar med ledare. Rekrytering, ledarvård, etc.  
2. Att arrangera en Abra-ung dag 6 april.  
3. 3 Att jobba för att öka antalet tonåringar i tonårsverksamheten på fredagar. 

 
Det första målet har vi till stor del uppnått. Vi har skapat en ledarpärm med all information 
om hur man är en ledare i AbraUng. Den traditionsenliga ledarveckan blev dock inte av vilket 
till stor del berodde på att vi inte hade någon anställd under hösten som kunde hjälpa till. Vi 
ser dock gärna att ledarveckan på något sätt lever kvar och hoppas att kunna fortsätta satsa på 
ledarvård under det här året nu när vi har en anställd som kan hjälpa till. 
 
Andra målet klarade vi av. En AbraUngdag arrangerades med Reprisen där både tonår, scout 
och körerna var representerade med lite olika aktiviteter. Scout eldade och knöt knopar, 
körerna sjöng och tonår pysslade. Reprisen var representerade med sina secondhandvaror och 
fika. 
 
Tonår har fått ett stort uppsving under hösten. Deltagarantalet har legat runt 8-10 deltagare de 
flesta gångerna vilket är jättekul. Flera faktorer har spelat in i det bland annat att det var 
konfirmationsläger i somras och att flera tweeniesar blivit tonåringar. 
 
Årsberättelsen är skriven av: Tilly Liman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Verksamhetsberättelse för: Scout 
 
Under året har följande varit ledare:  
Elsa Cronhjort (vt), Carin Dernulf, Simon Gunner, Ida Haag, Ida Hennerdal (ht), 
Pontus Hennerdal, Tilda Jönsson, Magnus Liman, David Nilsson, Johanna Nilsson, 
Markus Pilenvik (vt), Matilda Ronnås, Amanda Sandin (ht), Anna Sellerfors, Elin 
Söderlund (ht) och Lasse Vallmoss (vt). 
 
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: 
Vi har under våren varit 32 deltagare och 12 ledare. Under höstterminen har vi varit 
28 deltagare och 13 ledare. Antalet deltagare som här anges är det antal som finns 
registrerade i vårt närvarohanteringssystem Repet, ytterligare några scouter har 
deltagit men där uppgifter som behövts för att registrera dem ej har funnits. 
 
 
Året som gått:  
 
Vi har under 2019 haft verksamhet för scouter från 8 till 15 år på onsdagskvällar i 
Abrahamsbergskyrkan och några gånger på Koviken. Några aktiviteter som kan 
nämnas utöver dessa onsdagar är vinterhajken våra äventyrare hade den 1–2 februari 
ute på Koviken, den AbraUng-dag som hölls tillsammans med vårmarknaden 6 april 
då besökare fick ställa frågor om samt prova på vår verksamhet. 
 
Traditionsenligt var det scouter som tände valborgselden ute på Koviken och i år var 
det ett gäng äventyrarscouter som sov över till den första maj i väntan på att elden 
skulle falna.  
 
På sommaren hade vi dels det korta lägret Kristall som hölls den 14–16 juni på 
Koviken och senare den 21–27 juli 2019 åkte ett gäng till Equmenias riksscoutläger 
Prisma i Mohed. På Prisma bodde vi tillsammans med scouter från Lidingö. 
 
Under höstterminen hade vi en hajk den 12–13 okt på Koviken med bland annat en 
spårning med forensiskt tema. Den följdes av en Equmeniagudstjänst med 
scoutinvigning i Abrahamsbergskyrkan. 
 
Vi har även haft en scoutkväll gemensamt med Equmenia-scouterna i Hässelby. 
 
Under hösten har spårarna haft sagotema och äventyrarna har påbörjat ett projekt att 
förbereda inför fjällvandringen som kommer äga rum under augusti 2020 i Jämtlands- 
och Härjedalsfjällen. Bland annat fick de besök av en tidigare platschef på Helags 
fjällstation som gav tips inför vandringen. 
 
 
Vad har varit bra respektive dåligt? 
+ Roligt att vi haft goda samarbeten och möten scouter emellan med andra kårer 

(Hässelby och Lidingö) under året. 



 

 

+ Roligt med många äventyrarscouter, en ålder som vi sett över tid inte haft så många 
av.  

- Ibland har scouters ork och intresse varierat (inte konstigt efter en lång skoldag men 
en utmaning för att skapa en bra miljö i patrullerna). 
 
 
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 
Kompisar och äventyr är två mål vi jobbar för i scoutverksamheten. Något vi jobbar 
hårt för. Att hitta spännande och roliga sätt att utmana alla scouter på sin nivå och 
att vi ska trivas bra tillsammans. Vissa kvällar är det stora utmaningar med att orken 
och intresset efter en hel skoldag kan variera väldigt från gång till gång eller från 
individ till individ. Men genom att vi då oftast har kunnat kompensera detta genom 
flytta runt ledare till där de bäst behövs den kvällen är vår bedömning att  vi på det 
stora hela har lyckats med våra mål. 
 
 
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? 
Vilken/vilka? 
En av våra ledare gick i våras klart den sista delen av Ska’ut, en grundläggande 
scoutledarkurs i tre delar. 
 
Önskan om budget för kommande år: 
Våra två sommararrangemang, ett scoutläger på Brittmässudden tillsammans med 
andra kårer och fjällvandringen med äventyrarna kommer båda att göra avtryck i 
föreningens ekonomi. Men i båda fallen är ambitionen att kostnaderna ska 
överensstämma med de intäkter vi får in i samband med att vi genomför 
arrangemangen. Vi kommer att förnya visst material i scoutförrådet under 2020, 
något vi önskar få extra medel för. 
 
 
Årsberättelsen är skriven av: Pontus Hennerdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verksamhetsberättelse för: Tweenies 
 
Under året har följande varit ledare:  
Adam Heiling(ht), Elina Lyckeborg(ht), Emilia Åkerman, Moa Iwarsson, Nora 
Zetterberg(vt), Simon Gunner och Tilly Liman 
 
 
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: 
Vi har haft 8 gånger på Vårterminen. Vi har varit 4–14 deltagare under våren och 4-6 
ledare 
Vi har haft 6 gånger på Höstterminen. Vi har varit 0–7 deltagare under hösten och 4-
6 ledare.  
 
 
Året som gått: 
Vårterminen 
Under höstterminen hade vi temat växter på gångerna. Vi hade allt från AbraUngs 
årsmöte första gången till GO (Pockemen GO/Fantastic Beast GO) sista gången.  
 
Under årsmötet var Tweenies närvarande på förhandlingarna det kanske inte var det 
mest optimala med det fungerade. När vi hade semelgång så bakade vi semlor, de fick 
göra sina semelbulllar och sedan fylla dem med tex grädde, vaniljsås, nutella, 
mandelmassa med mera. 
Efter det hade vi en musikgång i form av Så skall det låta/Doobidoo. För er som 
sedan har sett Bäst i test på svt/svtplay förstår nog redan nu vad vi har gjort. Tweenies 
fick en massa olika uppgifter där man fick vissa regler att förhålla sig till och sedan 
var det bara att tänka utanför boxen för att lösa uppgiften så snabbt som möjligt under 
tidspress. En annan gång hade vi pappersflygplanstävling från läktaren i kyrksalen där 
man först fick vika sina flygplan pynta dem och sedan skulle man se hur lång man 
kunde kasta flygplanen. Cluedo som gång var ett brädspel i XXXXL format dvs vi 
körde Cluedo var en annan gång ett av våra brädspel XXXXL format dvs vi körde 
Cluedo i kyrkan i full skala där man fick gå/springa runt. Sista gången avslutade vi 
med GO utomhus som har blivit omtyckt när man skall fånga tex Pokemons eller 
Fantastic Beast i Abrahamsberg. 
 
Höstterminen 
Under höstterminen hade vi temat färger på gångerna. Vi hade allt från På spåret 
första gången till Julstök sista gången.  
 
När vi hade på spåret fick de se när vi åkte till olika platser runt om i Stockholm. 
Sedan valde vi ledare att ställa in gången efter då det var Strumpkrigs gången för 
Tonår, vi insåg att vi inte skulle få ihop både Tweenies och tonår den gången. Gången 
efter det var det lov vi hade då preppat för film och häng, tyvärr så var alla tweenisar 
iväg på andra äventyr på höstlovet så vi var tre ledare. En annan gång körde vi 
brädspel i stor skala, vi körde ”vem där” vilket tweeinsar tyckte var roligt. Så de stod 
stolar i församlingssalen med en massa bilder på olika personer. Efter det skulle vi 



 

 

haft fångarna i kyrkan men vi valde istället att leka olika lekar. Sista gången så 
avslutade vi med pepparkars dekoration när vi hade julstök. 
 
 
Vi tror att det är bra att ha Tweenies även på lov som tex. Höstlov, men tråkigt att 
det ibland med att det inte kommer några deltagare. Men vi tror ändå att det är bra 
att ha det så att det finns möjlighet att vara på Tweenies då vi bara har Tweenies 
varannan vecka. 
 
 
Vad har varit bra respektive dåligt? 
+ Tweenisarna vill göra samma aktiviteter nästa år igen, vilket är Roligt då det borde 

betyda att de tycker om vad de får göra under året.  
+ Bra samarbete mellan ledare. 
- Svårt att planera ibland när det är stor variation på antalet deltagare som är med. 
- Haft lite strul med lokaler under året, men nu har vi pratat ihop oss med tex. 
Reprisen och andra personer och hoppas på att vi har lösning som är hållbar under 
kommande år och terminer. 
 
 
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 
Vi har även detta år försökt att ha namnrunda samt att man får säga en sak till så att 
alla får höra varandras namn och för att alla skall bli sedda. 
 
 
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? 
Vilken/vilka? 
Vi som är Tweenies ledare har inte varit på någon ledarutbildning under denna 
termin. Men vissa av ledarna har uppdaterat tryggamöten genom att gått den. 
 
 
Önskan om budget för kommande år: 
Vi skulle vilja öka vår totala budget ihop med Tonår till 5000kr dvs en ökning med 
2000kr. Vi skulle nämligen vilja kompletteringsköp lite olika saker dels en del saker 
till strumpkrig så att vi har några saker som vi brukar sakna eller inser att vi behöver. 
 
 
Årsberättelsen är skriven av: Simon Gunner 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verksamhetsberättelse för: Tonår 
 
Under året har följande varit ledare:  
Adam Heiling(ht), Elina Lyckeborg(ht), Emilia Åkerman, Moa Iwarsson, Nora 
Zetterberg(vt), Simon Gunner och Tilly Liman 
 
 
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: 
Vi har haft 8 gånger på Vårterminen. Vi har varit 0–9 deltagare under våren och 3-6 
ledare 
Vi har haft 7 gånger på Höstterminen. Vi har varit 1–10 deltagare under hösten och 
3-6 ledare. Undantaget var Strumpkriget under hösten då vi var ca 120 ledare och 
deltagare från olika föreningar. 
 
 
Året som gått:  
Vårterminen 
Under höstterminen hade vi temat växter på gångerna. Vi hade allt från AbraUngs 
årsmöte första gången till GO(Pockemen GO/Fantastic Beast GO) sista gången.  
 
Vi började terminen med AbraUngs Årsmöte jag tror att det var bra att visa våra 
tonåringar ett årsmöte men vi tappade en vanlig gång vilket inte var helt optimalt då 
vi har så få gånger per termin när vi kör varannan vecka. Sedan var det semeldags och 
då bakade vi semelbullar och sedan fick man fylla bullarna med det man ville, vaniljsås, 
nutella, madelmassa mrädde med mera. Efter det hade vi en musikgång i form av Så 
skall det låta/Doobidoo. För er som sedan har sett Bäst i test på svt/svtplay förstår 
nog redan nu vad vi har gjort. Tonåringarna fick en massa olika uppgifter där man 
fick vissa regler att förhålla sig till och sedan var det bara att tänka utanför boxen för 
att lösa uppgiften så snabbt som möjligt under tidspress. Efter det hade vi 
pappersflygplanstävling. Man fick vika sitt plan, dekorera det och sedan var det tävling 
från läktaren i kyrksalen. Cluedo var en annan gång ett av våra brädspel XXXXL 
format dvs vi körde Cluedo i kyrkan i full skala där man fick gå/springa runt. Sista 
gången avslutade vi med GO utomhus som har blivit omtyckt när man skall fånga tex 
Pokemons eller Fantastic Beast i Abrahamsberg. 
 
Höstterminen 
Under höstterminen hade vi temat färger på gångerna. Vi hade allt från AbraUngs På 
spåret första gången till Julstök sista gången. Sedan hade vi även strumpkrigs gång, 
vilket var väldigt lyckat. 
 
När vi hade på spåret fick de se när vi åkte till olika platser runt om i Stockholm.  
Efter det var det den årliga Strumpkrigs gången. Vi var ca 120 personer från olika 
föreningar. Vi hade till och med föräldrar på plats från andra föreningar som ville se 
vad det var som var med under kvällen. Det var en lyckad kväll och återigen lyckat 
med blandade lag. Gången efter det var det höstlov och Film kväll. Vi hade då 1 
tonåring övriga tonåringar var i väg på andra håll. En annan gång körde vi brädspel i 
stor skala, vi körde ”vem där” vilket tonåringarna tyckte var roligt. Så de stod stolar i 



 

 

församlingssalen med en massa bilder på olika personer. Efter det skulle vi haft 
fångarna i kyrkan men vi valde istället att leka olika lekar. Sista gången så avslutade vi 
med Julstök. Vi började med auktion på dekoration till pepparkakshus. Efter det så 
fick tonåringarna bygga och dekorera pepparkakshusen. 
 
 
Vi tror att det är bra att ha Tonår även på lov som tex. Höstlov, men tråkigt att det 
ibland med att det inte kommer några deltagare eller är väldigt få. Men vi tror ändå 
att det är bra att ha det så att det finns möjlighet att vara på Tonår då vi bara har 
Tonår varannan vecka. 
 
 
 
Vad har varit bra respektive dåligt? 
+ Bra samarbete mellan ledare. 
+ Det var roligt med att det var ca 120 deltagare och ledare på Strumpkriget. Det 

fungerade även detta år bra med blandade lag.   
- Svårt att planera ibland när det är stor variation på antalet deltagare som är med. 
- Haft lite strul med lokaler under året, men nu har vi pratat ihop oss med tex. 
Reprisen och andra personer och hoppas på att vi har lösning som är hållbar under 
kommande år och terminer. 
 
 
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 
Vi har även detta år försökt att ha namnrunda samt att man får säga en sak till så att 
alla får höra varandras namn och för att alla skall bli sedda. Sedan har även försökt 
arbeta med målet som beslutades på Årsmötet vilket inte har varit det enklaste. Dels 
har vi försökt hålla kvar Tweenies som skulle börja i tonår vilket var svårare så där 
tappade vi några som borde kunna börjat i tonår. Men vi har en del av 
konfirmanderna i tonår vilket är roligt 
 
 
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? 
Vilken/vilka? 
Vi som är Tonårs ledare har inte varit på någon ledarutbildning under denna termin. 
Men vissa av ledarna har uppdaterat tryggamöten genom att gått den. 
 
 
Önskan om budget för kommande år: 
Vi skulle vilja öka vår totala budget ihop med Tweenies till 5000kr dvs en ökning 
med 2000kr. Vi skulle nämligen vilja kompletteringsköp lite olika saker dels en del 
saker till strumpkrig så att vi har några saker som vi brukar sakna eller inser att vi 
behöver. 
 
 
Årsberättelsen är skriven av: Simon Gunner 
 



 

 

Verksamhetsberättelse för: Abrakadabra 

Under året har följande varit ledare: (Om någon av ledarna var med enbart 
vår- eller hösttermin så skriv (vt) eller (ht) efter namnet. Skriv huvudansvarig 
ledare först.)  

Jenny Nilsson (vt), Helena Bäckman (ht), Emilia Åkerman, Krister Iwarsson 

 Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: 

  Vt: ca 18 , Ht: 16 

Året som gått: (Skriv både något om de vanliga gångerna och om de stora 
satsningarna): Abrakadabra har träffats varje torsdag utom lovveckor. Kören har 
medverkat på två gudstjänster, vårmarknad/AbraUng-dag, vårkonsert och Lucia. 
Under höstmarknaden var Abrakadabra med i Singsalabims uppsättning av 
musikalen “Dagen det regnade färger”. Några av deltagarna och ledarna var också 
med vid regionens barnkördag i våras.  

Vad har varit bra respektive dåligt? 

+ Att barnen verkar trivas och tycker att det vi gör är roligt 
- Under vårterminen var det ganska jämn spridning i åldrar med deltagare 

från varje årskurs, till höstterminen försvann många av de äldre samtidigt 
som det kom många nya sexåringar. Detta har gjort att det dels blev en stor 
omställning i vilket material som passade deltagarna och så blev det ett stort 
glapp till Singsalabim, där många av deltagarna är äldre, som Abrakadabra 
samarbetar mycket med  

 Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 

Målet är att göra trygg och rolig verksamhet för barnen där de kan få uppleva 
musik och få tillfällen att prata och höra tankar om tro, bibeln och livet i stort.  

Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? 
Vilken/vilka? 

 Nej  

Önskan om budget för kommande år: 

 Samma som i år 

Årsberättelsen är skriven av: Emilia Åkerman 

 

 



 

 

Verksamhetsberättelse för: Singsalabim 

Under året har följande varit ledare: (Om någon av ledarna var med enbart 
vår- eller hösttermin så skriv (vt) eller (ht) efter namnet. Skriv huvudansvarig 
ledare först.)  

Jenny Nilsson (vt), Helena Bäckman (ht), Emilia Åkerman (ht) 

 Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:  

8(vt), 5(ht) 

 Året som gått: (Skriv både något om de vanliga gångerna och om de stora 
satsningarna): Vi har träffats varje torsdag och blandar gångerna med sång och 
dramaövningar. Kören har gjort framträdanden både själva och med Abrakadabra. 
Kören har under året medverkat på två gudstjänster, vårkonsert och Lucia. Under 
höstmarknaden sattes musikalen “Dagen det regnade färger” upp tillsammans med 
Abrakadabra och allsångsorkestern. Några av deltagarna var också med på 
barnkördagen som anordnades i Abra av regionen i våras.  

 Vad har varit bra respektive dåligt? 

+ Att deltagarna kommer med många och bra förslag på hur verksamheten 
ska se ut/gå till 

- Under hösten har det varit stor skillnad i ålder mellan deltagarna vilket 
ibland har gjort det svårt att hitta sånger/övningar som passar för alla  

Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 

 Målet är att göra trygg och rolig verksamhet för barnen där de kan få uppleva 
musik och få tillfällen att prata och höra tankar om tro, bibeln och livet i stort. 

Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? 
Vilken/vilka? 

 Nej 

 Önskan om budget för kommande år:  

Samma som i år 

  

Årsberättelsen är skriven av: Emilia Åkerman 

 
 
 



 

 

Verksamhetsberättelse för: Körlek  

Under året har följande varit ledare: (Om någon av ledarna var med enbart 
vår- eller hösttermin så skriv (vt) eller (ht) efter namnet. Skriv huvudansvarig 
ledare först.)  

Jenny Nilsson (vt) Helena Bäckman (ht). Amanda Lyckeborg (ht), Maja Eliasson 
(vt), Klara Eliasson (ht). 

 Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: Ca 15 - 20 stycken.  

Året som gått: (Skriv både något om de vanliga gångerna och om de stora 
satsningarna):  

I Abrahamsbergskyrkan finns tre barnkörer varav Körlek är kören med de yngsta 
deltagarna (3 - 6 år). Varje torsdag mellan 16.45 - 17.30 har kören träffats för att 
sjunga tillsammans, dock ej under lov eller sommar - och juluppehåll.  Förutom 
att lära sig nya sånger har övningarna blandats med lek, rörelse, dans och rytm. 
Körlek uppträdde dessutom i samband med kyrkans årliga vårkonsert samt 
luciakonserten under året 2019.   

 

Vad har varit bra respektive dåligt? 

+ Det har varit väldigt utvecklande och spännande torsdagar med nya 
utmaningar varje gång. Som ledare har det varit extra roligt att få följa 
barnen, att få inspirera och att få se dem utvecklas. 

- Under året finns det inget särskilt som varit sämre och som påverkat 
köraktiviteten på ett negativt sätt.  

 Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 

Ett utav målen har varit att ge barn en möjlighet till en lustfylld och spännande 
aktivitet, där de kan träffa andra barn och tillsammans får skapa något. Körsång är 
en aktivitet som utvecklar det sociala samspelet på ett mycket positivt sätt.  

Ett annat mål har också varit att, genom musik och sång, främja utvecklingen hos 
små barn. Genom de olika delar vi vävt in i övningarna har barnen fått träna på 
många olika saker, inte minst fått utmana sin fantasi och kreativitet. 

I kyrkan finns aktiviteter som sträcker sig både till de allra minsta till och med de 
allra äldsta. Bredden på åldersspannet är viktigt för att alla människor ska få känna 
sig inkluderade.  

Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? 
Vilken/vilka?  



 

 

Ledarna har inte genomgått någon särskild utbildning under året. Jenny och 
Helena som varit anställda som körledare i kyrkan är dock sedan tidigare, 
utbildade och erfarna inom ämnet musik och pedagogik.  

Önskan om budget för kommande år:  
Det finns inga särskilda önskemål kring budget för kommande år för Körlek, då 
mycket material för kören redan finns.  

Årsberättelsen är skriven av: Helena Bäckman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verksamhetsberättelse för Ungdomskören 
 
Under året har följande varit ledare: Jonas Eliasson 
 
 
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: det har varierat från gång till gång. 
Men sammanlagt drygt 10 personer.  
 
Året som gått: Under våren 2019 övade ungdomskören sporadiskt, dels eftersom det var få 
medlemmar, dels eftersom körledaren hade många andra åtaganden. Kören medverkade på 
ett par-tre gudstjänster. 
 
Hösten 2019 tillkom flera medlemmar bland annat från konfirmationslägret. Kören har övat 
nästan varje fredag och medverkat på tre gudstjänster samt luciakonserten. 
 

Vad har varit bra respektive dåligt? 

Inget att tillägga.  

Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 

Inga mål.  

Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? 
Vilken/vilka?  

Ingen.  

Önskan om budget för kommande år: 

Ingen önskan om budget för kommande år.  

 

Verksamhetsberättelsen är skriven av: Jonas Eliasson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Övriga handlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ekonomiberättelse för Abrahamsbergskyrkans  
ungdom verksamhetsåret 2019 

Årets resultat slutade på +8546,04 kr. Enligt budget planerade vi att minska vårt kapital med 
-20 300 kr under 2019. Det innebär att vi fick ett resultat på 28 846,04 kr mer än vi hade 
förväntat oss. Trots att vi inte sålde några granar och förlorade inkomst på grund av det. 

Inkomna medlemsavgifter för 2019 blev totalt 42 000 kr, 2000kr mer än budgeterat och 
3000kr mer än förra verksamhetsåret. Föreningens administratör (f.n. Pontus Hennerdal) 
ansvarar för att föra in medlemskap i det administrativa systemet Repet samt meddela 
ledare inom de olika grupperna vilka som har/inte har betalat avgift för innevarande år (så 
att påminnelser kan delas ut). Medlemsstatistik ur Repet ligger till grund för föreningsavgift 
till och föreningsbidrag från Equmenia (riksorganisation).  
 
Till skillnad från tidigare år har Abrahamsbergskyrkans ungdom inte haft något 
insamlingsmål att samla in pengar till Diakonia men det har ändå samlats in pengar i 
samband med att körer sjungit. Totalt fick vi in 3190 kr. Abrahamsbergskyrkans Ungdom har 
även fortsatt som månadsgivare hos Diakonia, vilket betyder en månatlig gåva till 
organisationen på 500 kr. Dvs. 6000 kr totalt under året. 
 
Anledningen till det positiva resultatet i budget beror på några stora faktorer. Dels beror den 
på att 15 000kr var avsatta under 2019 till Kovikens nya brygga. Vi har inte blivit fakturerade 
för den trots att den kom på plats under senhösten 2018, så den kostnaden finns inte med i 
resultatrapporten. Efter diskussion med församlingen är det föreslaget att de pengarna ska 
gå till något annat, exempelvis 2020’s hyra. 
 
Vi har dessutom fått många fler gåvor under året än vi hade förväntat oss. Totalt uppgick de 
till 12 000kr. Det är dels rena gåvor till vår verksamhet och dels dubbelinbetalningar av 
medlemsavgifter som bokförts som gåvor till vår verksamhet. En del större inköp som 
scouterna hade velat göra har inte blivit av och därför inte belastat resultatet.  
 
Under 2018 fick AbraUng inget hyresbidrag från Stockholms stad, på grund av ändrade 
verksamhetskrav, vilket vi hade budgeterat för (runt 60 000 kr). Detta har gav konsekvensen 
att hyran till församlingen inte har kunde betalas vilket har gav oss en skuld till församlingen 
på 68 890kr. Denna skuld är fortfarande inte löst vilket syns på balansräkningen men under 
2019 fick vi ett bidrag från en Stiftelse, Oscar Hirsch minne som gav oss 50 000kr för att 
hjälpa till med hyreskostnaden under 2019 vilket gjort att vi kunnat betala hyran till 
församlingen 2019.  
 
När budgeten 2019 antogs var kostnaden för Prisma inte känd och därför skiljer det stort 
mellan vad vi trodde att vi skulle få in i hajkavgifter och vad det faktiska utslaget blev. Det 
lägret gick dock plus minus noll och vi skötte endast transaktionerna. 
 
 
Skriven av: Tilly Liman (kassör) 
 
 
 



 

 

Ekonomisk Revision Abrahamsbergskyrkans Ungdom verksamhetsår 2019 (2020-01-25) 

Rapport till Ungdomsrådet 
Ekonomisk revision 

1. Budget jämfört med resultat  

Här har en granskning gjorts av hur väl resultatet motsvarar budgeten för verksamhetsåret. 
Dels för att förstå avvikelser samt ge kommentarer som kan förbättra nästa års budget 
Kommentarer:  
Budgeten som beslutades av årsmötet är väldigt detaljerad och visar för varje enskilt konto i 
kontoplanen vilka intäkter och kostnader som förväntas. Detta betyder konkret att blir en 
blandning av saker som är direkta kostnader och sådana där aktiviteten egentligen 
finansieras av deltagaravgifter så att det hela förväntas gå jämt ut. Att skilja ut vad som är 
vad är inte helt enkelt även för oss revisorer. 
Ett exempel från senaste årsmötet är beslutet om öka kostnader och intäkter för 
scoutskjortor i budgeten, men där summorna matchar varandra så att årsmötesbeslutet 
reellt inte har någon påverkan på det ekonomiska resultatet.  
Om avsikten skulle vara att bygga upp ett lager av skjortor för försäljning kommande år kan 
årsmötesbeslut vara motiverat, men en sådan hantering kräver att man bokföringsmässigt 
håller koll på lagret och man sedan gör regelbundna avstämningar om hur mycket svinn man 
haft. I allmänhet är det rekommenderat att föreningen bör undvika lager av försäljningsvaror 
som löper över flera år utan att man skaffar in och säljer till medlemmar direkt vid 
införskaffningstillfället så att det inte påverkar resultatet. Årsmötet behöver enligt vår 
bedömning endast involveras när uppbyggande av lager inte kan undvikas. 
Ett alternativt budget upplägg där man lägger en plan om finansiering av fasta kostnader 
som hyra, kopiering etc samt resten hamnar i en pott pengar som årsmötet får spendera 
som satsningar på olika verksamheter skulle troligen leda till en mer begriplig presentation 
samt ett mer intressant upplägg för årsmötesdeltagarna. Man får också fördelen att styrelse 
och revisorer får något enklare att använda i den ekonomiska uppföljningen under året än 
själva kontoplanen. I bokföringen kan läggas ett projekt för respektive grupp respektive 
evenemang så att man snabbt kan följa upp man netto ligger i nivå med det som årsmötet 
beslutade.  
Det ekonomiska utfallet för 2020 ligger i praktiken ganska nära det önskade budgetutfallet 
om man tar hänsyn till donationer under året skett som stärker resultatet. Eftersom en ideell 
förening har en tidsperiod på fem år att använda pengarna för att de inte ska läggas på hög 
över tid är det rimligt att donationer stärker årets resultat så att man lätt kan följa upp om 
föreningen kontinuerligt bygger upp mer kapital eller om inkomna donationer omsätts i 
verksamhet. 
En konkret utmaning framåt är osäkerheten om finansiering av hyran som enligt 
revisorernas bedömning behöver ställas mot utrymmet för större investeringar. Exempelvis 
har det budgeteras för inköp av canvas till scouterna mer än en gång utan att projektet 
verkligen blivit av.  
Ett upplägg som bör övervägas är att årsmötet i sin budget faktiskt bara budgeterar 
kostnader man rimligt förväntar sig att ha och investeringar i stil med canvas inköpet som är 
mer osäkra ligger utanför ordinarie budget och villkoras med att föreningen lyckats få in 
tillräckligt med pengar.  



 

 

I praktiken får styrelsen det praktiska avgörandet i sin hand, men inget hindrar att årsmötet 
dels tar beslut om själva budgeten och dels tar beslut om vilka investeringar man ser gillande 
på om budget utrymme uppstår så att styrelsen har vägledning för sina beslut. Det är 
givetvis möjligt att ta hjälp av revisorerna för rådgivning om styrelsen är osäker på det 
ekonomiska läget eller vad som krävs formalia mässigt för att beslut ska kunna tas.  

2. Bokföringens korrekthet 

Här har en granskning genomförts av hur väl kvitton, verifikationer är bokförda på rätt 
konton med korrekta summor. Detta har genomförts med stickprov.  
Kommentar:  
Bokföringen framstår vid stickprov som korrekt och rimligt bokförd.  
Tidigare år har ett problematiskt område varit ledarvård där utgifter ofta hamnat på 
verksamheterna själva. För 2019 är kostnaden ledarvård väldigt mycket mindre än 
budgeterat, men här förklaras skillnaden av att man inte haft möjlighet att arrangera 
ledarveckan som avsett på grund av vakans för  församlingens tjänst, istället gjordes det 
ledarfest. Det är tråkigt att det inte finns mer ledarvård att granska och revisorerna hoppas 
ha mer att göra på detta område kommande år.   
Ett annat viktigt område bokföringsmässigt gäller medlemsavgifter där styrelsen bedöms 
haft en rimlig hantering av anonyma inbetalningar och försök att spåra upp vem det kan 
gälla. Att de betalningar som inte går att matcha mot personer hanteras som donationer till 
föreningen om den som betalt in inte hör av sig framstår som rimligt.  
Ett förbättringsområde är dock att föreningens styrelseprotokoll under året inte löpande 
redovisar hur många som finns inlagda i Repet respektive har betalt in avgift. Om siffrorna 
inte följs åt som förväntat eller stämmer med rapporterna från grupperna om nya 
medlemmar är det bra att upptäcka det så fort som möjligt och en rutinmässig rapportering 
på styrelsemötet kan vara ett enkelt sätt att uppnå detta.     

3. Granskning av större ekonomiska beslut 

Här har granskning genomförts kring större utgifter på större än 10 000 kronor. 
Kommentarer:  
Inga kommentarer. 

 
4. Granskning av inventarier och fordringar 

Här granskas om eventuellt värde på bokförda inventarier samt en kontroll av fordringar och 
skulder för att se om dessa är gamla, osäkra eller utan plan på hur dessa ska lösas. 
Kommentar:  
Inga kommenterar 
 
Verksamhetsrevision 

1. Stadgeenlig verksamhet 

Här granskas huruvida verksamhet har bedrivits enligt stadgar avseende t.ex. öppenhet och 
ideell verksamhet och om beslutmässighet uppfyllts vid tagna beslut. 
Kommentar:  
Det har varit en adekvat mängd verksamhet i föreningen och det har skett i enighet med 
stadgarna.  
 



 

 

2. Fjolårets årsmötesprotokoll 

Har styrelsen genomfört det som står verksamhetsplanen, budgeten och eventuella 
årsmötesbeslut. 
Kommentar:  
Styrelsen har enligt vår bedömning arbetat aktivt med att uppfylla de satta målen.  
 

3. Styrelseprotokoll 

Här granskas tydlighet i styrelseprotokollen. Vilka beslut har fattats och har dessa blivit 
genomförda?  
Kommentar:  
Allmänt, tänk på att sätta utgiftstak i samband med beslut, annars undersök innan för bättre 
beslutsunderlag. 
En sak som kan förbättras är lyfta det till att bli en explicit styrelsefråga om föreningens 
styrelse ska vara behjälplig till andra föreningar med att hantera avgifter för scoutläger och 
dylikt. Att kassör och ordförande lägger ideell tid och engagemang för att assistera andra 
föreningar kan vara rimligt, men det är inte givet att det ska ske utan ersättning till 
föreningen. Trots allt inkräktar ju sådant arbetet på möjligheterna för styrelsen att ordna 
egna saker eftersom den ideella tiden varje enskild person kan lägga ned är begränsad.  
Bra med satsningar på ledarvård/utbildning, att ha en plan B för mer småskalig ledarvård om 
det större man tänkt sig är väldigt viktigt. Ledarna är föreningens viktigaste resurs och även 
om alla inte kan delta alla gånger är det viktigt att ledarna känner sig sedda och 
uppmuntrade. 
 

4. Extraordinära händelser 

Här granskas eventuella kontroversiella situationer eller stora avvikelser som inte finns 
beskriven i några styrelsebeslut. 
Kommentar: 
Inga kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Revisionsberättelse för Abrahamsbergskyrkans Ungdom verksamhetsåret 2019 

Undertecknade revisorer, av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning får 
efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Vi har granskat föreningens 
räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om 
föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och 
noggrannhet, inkomster och utgifter är styrkta med nödvändiga verifikationer. Vi har inte 
funnit någon anledning till kritik. 

Vi föreslår årsmötet: att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019 

Abrahamsberg 25 januari 2020 

 

 

Per-Anders Staav   Tobias Olofsgård Ohlsson 

 

  



 

 

Styrelsens förslag till riktlinjer  
för verksamhetsåret 2020 
Jesus Kristus är Herre. Abrahamsbergskyrkans ungdom delar denna bekännelse från 
Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Abrahamsbergskyrkans ungdom har 
anförtrotts ansvaret för Abrahamsbergskyrkans församlings barn- och ungdomsverksamhet. 
Verksamhetsåret 2020 vill vi att vår verksamhet ska vara fortsatt attraktiv, givande och trygg 
att delta i såväl som att leda.  
 
De verksamhetsformer vi använder är körer för olika åldrar och med olika inriktning, 
scouting, tweeniesverksamhet och tonårskvällar. 
 
Dessa grupper är närmare bestämt:   
•Körlek (3-5 år)  
•Barnkören Abrakadabra (sexårsverksamheten till tredje klass)  
•Musikalkören Singsalabim (fjärde till sjätte klass)  
•Ungdomskören (från konfirmationen och uppåt)  
•Scout (8-15år)  
•Tweenies (fjärde till sjätte klass)  
•Tonår (sjunde klass och uppåt)  
 
Utöver den ordinarie verksamheten vill vi under 2020 arbeta särskilt mot tre mål:  
 

1. Öka synligheten externt (utanför huset) 

Det kan bland annat handla om att sätta upp lappar i området med mer information om vår 
verksamhet, sälja julgranar, ordna korvgrillning, ordna AbraUng-aktiviteter i samband med 
vår- och höstmarknad och så vidare. Vi vill att vår förening ska växa och att fler barn och 
ungdomar ska växa i gemenskap och ansvar.  
 

2. Samarbeta med secondhandbutiken Reprisen 

Under året vill vi samarbeta mer med Abrahamsbergskyrkans secondhandbutik Reprisen. 
Det kan bland annat handla om att scouterna står för fikaförsäljningen under en lördag när 
Reprisen håller öppet, att ordna AbraUng-aktiviteter under Reprisens öppettider, att göra 
broschyrer och affischer om vår verksamhet att hänga upp och dela ut på Reprisen, och att 
våra ledare och deltagare finns med på plats under lördagarna för att visa upp och svara på 
frågor. Vi tycker att Reprisen gör så mycket bra att vi gärna vill samarbeta mer och hjälpa 
varandra.  
 

3. 15 tillfällen av samhällsfrämjande aktiviteter  

Vi tycker att det är viktigt att på olika sätt bidra till ett bättre samhälle, och det är något vi är 
måna om att våra medlemmar och deltagare också tycker. Därför vill vi ordna minst 15 
tillfällen av samhällsfrämjande aktiviteter. Det kan bland annat handla om att ge sig ut och 



 

 

plocka skräp, att samla in pengar till välgörande ändamål, och att berätta om hur viktigt det 
är att också ge av sin tid och engagera sig ideellt.  
 
Föreningens styrelse vill utöver detta också under 2020 fortsatt bidra till verksamheten 
genom att stötta föreningens ledare. Detta vill vi göra för att vi vet hur viktiga bra och glada 
ledare är för verksamheten, och vi ser det som mycket viktig att våra ideella ledare får den 
utbildning och fortbildning som de behöver för att känna att de kan göra ett bra jobb. Till 
exempel vill vi ordna en ledarvecka för detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Trygghetsplan för Abrahamsbergskyrkans ungdom 
 
Registerutdrag ur polisens belastningsregister 
Den 18 december 2013 trädde en ny lag (2013:852) om registerutdrag i kraft. Den innebär 
att ideella organisationer, samfund med flera får rätten att kräva uppvisande av 
registerutdrag av den som vill ha ett ideellt uppdrag inom organisationen. Lagen ställer inte 
något krav på att kontroll av registerutdrag görs, utan innebär en möjlighet att få se 
registerutdrag på ledare som har kontakt med barn under 18 år. Det nya registerutdraget för 
ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som gäller mord, dråp, 
människorov, grov misshandel, alla sexualbrott samt barnpornografibrott. 
Vad registerutdrag ur belastningsregistret inte visar 
Registerutdraget visar endast brott som personen blivit dömd för. Det visar inte vad hen 
faktiskt har gjort eller kommer att göra i framtiden.  
Varför vi begär att få se registerutdrag 
Abrahamsbergskyrkans ungdom vill bedriva verksamhet där barn och vuxna kan vara trygga. 
Vi vill medvetandegöra oss själva och varandra om de risker som finns och vi vill göra allt vi 
kan för att undvika att sexuella och andra övergrepp sker i våra sammanhang.  
Registerutdrag kan aldrig ersätta annat preventivt arbete, exempelvis att ledarna går Trygga 
Möten och att ha en uppdaterad krisplan, utan ses som ett komplement.  
Vem måste visa upp registerutdrag?   
Alla som vill vara ideell ledare i någon av Abrahamsbergskyrkans ungdoms 
verksamhetsgrupper och/eller sitta med i Abrahamsbergskyrkans ungdoms styrelse ska visa 
upp sitt registerutdrag en gång per år.  
Personer över 18 år som deltar vid fler än fem tillfällen per termin eller som deltar i en av 
verksamheten arrangerad övernattning förväntas att på samma sätt som ledarna lämna in 
registerutdrag, även om hen inte har något ledaransvar. Ungdomar mellan 18 – 21 år som 
endast är deltagare i Tonår eller Ungdomskör är undantagna detta, dvs. skulle hen vara 
deltagare i en annan grupp än ovan nämnda grupper (Tonår eller Ungdomskör) så behöver 
personen lämna in registerutdrag. 
Abrahamsbergskyrkans ungdom kan aldrig kräva att församlingens anställda ska visa upp 
registerutdrag. Församlingen kan som arbetsgivare välja att begära att få se ett 
registerutdrag vid anställning, men inte senare under anställningen. Församlingens anställda 
kan välja att frivilligt visa upp sitt registerutdrag, men det kan aldrig krävas av föreningen.  
Rutin vid begäran av att se utdrag ur polisens belastningsregister 

1. Ledaren ombeds att själv begära utdrag ur Polisens belastningsregister ”Utdrag för 
arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg” 
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-
med-barn/. Ledaren informeras om hur hanteringen av registerutdrag sker i samband 
med att hen ombeds att visa upp registerutdraget. Registerutdrag ska uppvisas varje 
nytt kalenderår, senast när verksamheten börjar. Om ledaren påbörjar sitt 
ledaruppdrag någon annan tid på året ska registerutdraget visas senast när hen 
börjar ledaruppdraget.  

2. Ledaren tar kontakt med någon av Abrahamsbergskyrkans församlings anställda och 
ordinerade pastorer eller diakoner för att hitta en lämplig tid att visa upp utdraget. 



 

 

Anställda och ordinerade pastorer och diakoner har tystnadsplikt. 2018-10-18 är det 
Lasse Vallmoss och Maria Öst. 

3. Ledaren tar med sig belastningsregisterutdraget till den anställde pastorn eller 
diakonen och visar upp det. Ledaren får ha tittat på utdraget innan uppvisandet. 
Registerutdraget får vara max ett år gammalt vid uppvisandet. Enligt lagen får en 
kontroll av registerutdraget endast göras som en anteckning om att utdraget visats 
upp. Denna anteckning förs i en lista som pastorn eller diakonen innehar, som 
innehåller namnen på samtliga ledare, samt datum för uppvisandet. Det är inte 
tillåtet att notera eventuell information som finns i registerutdraget på något annat 
sätt. Ledaren måste få tillbaka registerutdraget efter att ha visat upp det. 

4. Om en ledares registerutdrag visar att hen begått brott ska hen stängas av som 
ledare. Därefter ska personen erbjudas själavårdande samtal med en av församlingen 
anställd ordinerad pastor eller diakon. Abrahamsbergskyrkans ungdom tillåter aldrig 
att en person som har blivit dömd för något av de brott som framkommer av utdrag 
ur belastningsregistret är ledare i vår verksamhet.  

 
Om ledare inte visat upp registerutdrag  
Registerutdrag ska uppvisas varje nytt kalenderår, Registerutdrag ska uppvisas var tredje år 
med start 2020, senast när verksamheten börjar. Om ledaren påbörjar sitt ledaruppdrag 
någon annan tid på året eller ett år som inte är ett år då registerutdrag samlas in ska 
registerutdraget visas senast när hen börjar ledaruppdraget. Åren då registerutdrag skall 
uppvisas är 2020, 2023, 2026, 2029, 2032, 2035, 2038, osv. 
Om en ledare inte visat upp registerutdrag när vårterminen börjar, alternativt när hen 
påbörjar sitt uppdrag, så får inte ledaren påbörja sitt uppdrag, utan stängs av som ledare. 
Detta gäller även om ledaren varit ledare föregående termin.  
Ansvarig ledare för verksamhetsgruppen har ansvar att informera samtliga ledare i 
verksamhetsgruppen om detta, samt att stänga av ledaren som inte visat upp 
registerutdraget. Församlingens anställda barn- och ungdomsansvarige har ansvar för att 
informera ansvarig ledare i verksamhetsgrupperna om vilka ledare som inte visat upp 
registerutdraget. När församlingen inte har någon anställd barn- och ungdomsansvarig ligger 
detta ansvar på församlingsföreståndaren.  
Ansvariga ledare för verksamhetsgrupperna (2019-01-30)  
Körlek – Jenny Nilsson 
Abrakadabra – Jenny Nilsson 
Singsalabim – Jenny Nilsson 
Ungdomskören – Jonas Eliasson 
Scout – Johanna Nilsson 
Tweenies – Simon Gunner 
Tonår – Simon Gunner 
Om Trygghetsplan för Abrahamsbergskyrkans ungdom 
Dokumentet Trygghetsplan för Abrahamsbergskyrkans ungdom ska vara välkänt för alla som 
har ledaruppdrag i Abrahamsbergskyrkans ungdom, samt för Abrahamsbergskyrkans 
församlingsstyrelse.  
Trygghetsplan för Abrahamsbergskyrkans ungdom är av långsiktig karaktär och ska vara ett 
aktuellt dokument och därför ska det uppdateras en gång om året av styrelsen för 



 

 

Abrahamsbergskyrkans ungdom. Föreningens ordförande har ansvar för att dokumentet 
uppdateras.  
 


