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Verksamhetsberättelse för styrelsen 
Året som gått: Under året har styrelsen haft 11 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. 

Det här året har påverkats mycket av den pågående corona-pandemin. Under stora delar av året så 
har vi behövt pausa hela eller delar av vår verksamhet. Det har sett lite olika ut i olika perioder vilka 
verksamheter som har varit pausade, bland annat beroende på vilka restriktioner som funnits just då 
och hur ledarna i de olika verksamheterna har känt. Vi tycker självklart att det är tråkigt att behöva 
pausa verksamhet men vårt huvudsakliga fokus under året har varit att ledarna ska känna sig säkra. 

Vi har tyvärr inte kunnat anordna någon ledarvecka eller liknade i år. Däremot så ordnade vi en 
ledarfest innan sommaren på kyrkbacken där vi grillade korv och spelade kubb. Vi ordnade också 
en digital julfest.  

Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? Under 2020 har styrelsen arbetat med föreningens tre 
mål antagna på årsmötet. Dessa var:  
1. Att öka synligheten för AbraUng externt 
2. Att samarbeta med Reprisen 
3. Att genomföra 15 tillfällen av samhällsfrämjande aktiviteter 

På grund av ovan nämnda särskilda omständigheter så har det varit svårt att uppfylla våra mål i år. 
Vi har dock gjort vårt bästa trots att verksamheten har varit helt eller delvis pausad under stora delar 
av året.  

Det första målet har vi delvis uppfyllt. I och med corona-pandemin så har delar av vår verksamhet 
behövt bli digital. Vi har därför arbetat extra mycket med våra instagram-konton och även startat 
upp en youtube-kanal för att kunna lägga upp digitala körövningar.  

Det andra målet har vi också delvis uppfyllt. Bland annat så har scoutledarna varit med och grillat 
under tillfällen när Reprisen varit öppen, och på höstmarknaden. Vi har även fått till en bra dialog 
med de som ansvarar för Reprisen så att samarbetet kring lokaler underlättats.  

Det tredje målet har också delvis uppfyllts. Det har varit svårt i år att genomföra så många tillfällen 
av samhällsfrämjande aktiviteter. Dock har scouterna plockat skräp i området runt kyrkan, något 
som uppskattades mycket av dem.  

Årsberättelsen är skriven av: Elina Lyckeborg  
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Verksamhetsberättelse för: Scout 

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.) 
Johanna Nilsson, Ida Hennerdal, Pontus Hennerdal, Ida Haag, Lasse Vallmoss, 
Magnus Liman, Elin Söderlund, Anna Sellerfors, Carin Derulf, Elsa Cronhjort (VT), 
Simon Gunner (VT).  

Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: 

Året som gått:  

Som så mycket annat under 2020 präglades mycket av scoutverksamheten av corona-
pandemin. Vi startade året som vanligt i januari med verksamhet inomhus och 
utomhus. När rekommendationerna gällande Covid-19 kom i mitten av mars beslutade 
vi att pausa verksamheten. Detta dels för att se hur situationen utvecklades men också 
för att hitta sätt att kunna genomföra verksamheten på ett säkert sätt. Efter cirka en 
månad kunde vi återuppta scoutkvällarna igen, då uteslutande utomhus för att minska 
risken för smittspridning. De nya rekommendationerna och pandemin som sådan 
innebar att vi tidvis var få ledare, då någon eller några var tvungen att vara hemma 
med symptom, tillhörde riskgrupp eller på annat sätt berördes av pandemins 
konsekvenser. Det gick under omständigheterna dock bra att genomföra verksamheten.  

De äldre äventyrarna fortsatte sina förberedelser inför sommarens fjällvandring. Sent 
om sider fick vi besked att vi fått beviljat de medel vi sökt från Kung Carl XVI 
Gustavs jubileumsfond. Det var ett välkommet bidrag och innebar att vi kunde sänka 
avgiften för både ledare och deltagare väsentligt. Själva fjällvandringen var en 
fantastisk upplevelse och gav mersmak för nya äventyr och resor.  

Sommarlägret som Abra tillsammans med andra Equmeniakårer i närområdet planerat 
för kunde inte genomföras på ett smittsäkert sätt. Istället ordnade vi ett eget dagläger 
under två dagar på Koviken. Vi prickade in dagar med sol och riktigt varmt väder, tur 
att Koviken ligger precis vid Mälaren! 

Under hösten återupptog vi verksamheten utomhus och genomförde den fram till och 
med de skärpta restriktionerna trädde i kraft på senhösten. De äldsta äventyrarna och 
utmanarna träffades också några gånger digitalt. Bland annat tog vi del av brev och 
filmer som skickats från en flickscoutkår i Schweiz som del av vad vi hoppas på kan 
bli ett roligt utbyte. 

Vad har varit bra respektive dåligt? 
+ Att vi trots allt kunnat genomföra verksamheten under större delen av året.  
- Vi har varit lite för få ledare under större delen av året. Det innebär svårigheter 

när någon blir sjuk eller av annan anledning inte kan vara med.  
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Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 
Vi har som övergripande mål att genomföra rolig och utvecklande verksamhet. Utöver 
det hade vi målet att förbereda för och genomföra fjällvandringen med de äldre 
scouterna. Båda dessa mål tycker vi att vi uppfyllt.  

Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? 
Vilken/vilka? 
En ledare var anmäld till Ska’Ut men kursen ställdes tyvärr in. Under 2021 har vi 
totalt tre scouter/ledare som är tillräckligt gamla för att gå kursen och ska uppmuntra 
dessa att delta.  

Önskan om budget för kommande år: 

Vi har en preliminär plan att köpa in nya tält under 2021. En tältuppsättning för en 
patrull enligt den modell vi tittat på kostar ca 20 000 kr.  

Årsberättelsen är skriven av: Ida Hennerdal, kårchef.  
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Verksamhetsberättelse för: Körlek 

Under året har följande varit ledare:  
Vårterminen: Helena Bäckman samt Inga Johansson. Jenny Nilsson medverkade även 
med körövning via youtube.  
Höstterminen: Helena Bäckman, Inga Johansson och Sofia Janérs 

Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:  
Ca 20 - 25 barn under hösten och våren. 

Året som gått:  
I januari 2020 började vi våra övningar med Körlek. Verksamheten sattes sedan på 
paus i mars på grund av coronapandemin. Istället lade vi upp sånger och körövningar 
på sociala medier så som instagram och youtube så att barnen kunde följa oss där. Vi 
gjorde ca fyra musikprogram med olika teman under våren som sändes på youtube 
samt en sommarandakt för barnen. Vi avslutade terminen med en utflykt till Koviken, 
där det blev aktiviteter utomhus i form av sånger och en andakt. Familjerna hade även 
med sig matsäck. På så sätt fick vi en chans att umgås tillsammans igen innan 
sommaruppehållet. 

Under hösten öppnade vi upp för övningar igen. I september månad hölls dessa 
utomhus, ute på kyrkbacken, då även föräldrarna fick vara med och delta. I oktober 
månad flyttade vi in, dock med vissa restriktioner eftersom pandemin fortfarande 
pågick. Vi har under hösten kört lämning och hämtning av barnen och föräldrarna har 
således fått vänta utomhus vid övningarna.  

Övningarna brukar alltid starta med en uppvärmning bestående av samma sånger varje 
vecka samt en avslutning där vi varvar ner och tänder ett ljus. Varje övning innehåller 
ett visst tema. I höst har vi haft teman som djurparken, sagolandet, julstaden och 
därmed brukar övningarna innefatta sånger, lekar och ramsor utifrån det valda temat 
för veckan. Under hösten har vi även jobbat med frälsarkransen då pastor Inga har 
pratat om de olika pärlorna.  

Vi avslutade terminen med en trevlig julavslutning. Förutom sång och lek fick barnen 
även göra iordning julkrubban. Vi fotade gruppen så att föräldrarna kunde få ett litet 
minne i form av foto nu när vi inte kunde genomföra något uppspel på grund av 
pandemin.  

Vad har varit bra respektive dåligt? 
-Pandemin har förstås gjort det svårt att hålla verksamheten vid liv under våren. Det 
har även varit svårt att veta hur vi som ledare ska förhålla oss till pandemin och 
huruvida verksamheten kan fortsätta eller inte. Då vi valt att trots allt fortsätta under 
hösten, men på ett något annorlunda sätt har det varit ett beslut som hela tiden kräver 
eftertanke och ansvar.  
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+Youtubesändningarna blev lyckade och det kändes väldigt roligt att få bidra med 
något extra när verksamheten inte kunde fortsätta som vanligt. De tydliga restriktioner 
vi haft under hösten med hämtning och lämning har gjort att vi ledare lärt känna 
barnen väldigt bra och gruppen har blivit väldigt tajt. Övningarna har därmed fungerat 
väldigt fint. Det har också varit positivt att vi varit samma tre ledare varje vecka, tre 
ledare med olika roller som kompletterar varandra.  

Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 
Ett viktigt mål med verksamheten har varit att lära ut musik, rörelse och rytm, vilket vi 
jobbat med varje torsdag på olika sätt. Barnen har lärt sig många olika sånger. Genom 
kreativt skapande har barnen dessutom fått växa som människor  
Ett annat mål har varit att låta barnen få mötas tillsammans i en social aktivitet, få 
träffa andra och lära känna nya barn. Detta har uppfyllts bland annat genom de 
uppvärmningar vi haft. 
Ett tredje mål har varit att få in någon slags andakt vilket vi haft då vi pratat om 
frälsarkransen bland annat.  

Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året?  
Ingen särskild utbildning har genomgåtts under året.  

Önskan om budget för kommande år: 
Till våren hoppas vi på att kunna köpa in eventuellt nytt notmaterial samt sådant som 
kan komma till användning för teman som vi jobbar med, liksom vi i år köpte in pärlor 
för frälsarkransar.  

Årsberättelsen är skriven av: Helena Bäckman 
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Verksamhetsberättelse för Abrakadabra 

Under året har följande varit ledare:  
Vårtermin: Helena Bäckman, Emilia Åkerman, Krister Iwarsson, Jenny Nilsson bidrog 
även med barnkörövning via youtube. 
Hösttermin: Helena Bäckman, Inga Johansson, Sofia Janérs 

Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: 
Ca 10 – 15 deltagare under våren och hösten 

Året som gått:  
I januari började vi våra övningar och hade vårt första uppträdande på gudstjänst i 
februari. Snabbt därefter behövde vi pausa verksamheten på grund av pandemin. 
Istället sände vi körövningar via youtube, lade ut sånger på instagram samt lade ute en 
liten andakt i början på juni. Vi avslutade terminen med en utflykt till Koviken, där det 
blev aktiviteter utomhus i form av sånger och en andakt. Familjerna hade även med sig 
matsäck. På så sätt fick vi en chans att umgås tillsammans igen innan 
sommaruppehållet.  

Vi startade upp verksamheten igen i september, men var då först utomhus de fyra 
första tillfällena. När vi sedan flyttade in i oktober anpassade vi upplägget utifrån 
restriktioner med hänsyn till pandemin. Under hösten har vi fokuserat på att öva inför 
två större framträdanden. Det första gjordes i samband med höstmarknaden. Barnen 
framförde då en höstkonsert. Barnen bjöd på höstsånger innehållande både rörelser 
och rekvisita.  

Efter detta började vi öva sånger inför lucia. Då vi inte i år kunde genomföra en 
luciakonsert med publik så valde vi att istället filma ett luciatåg och skicka till 
föräldrarna.  

Förutom de sånger vi övat på inför våra uppträdanden har vi även jobbat med 
frälsarkransen. Barnen fick också göra sin egen frälsarkrans i slutet av hösten som de 
fick med sig hem.  

Övningarna har även bestått av uppvärmningsånger samt avslutning med ljuständning 
och emellanåt lite lekar.  

Vad har varit bra respektive dåligt? 
+Både framträdandet vid höstmarknaden samt luciatåget blev två väldigt lyckade 
framträdanden som barnen såg mycket fram emot och som blev mycket uppskattat. Då 
hösten inneburit så mycket osäkerhet kring den rådande pandemin så har det varit 
extra positivt att barnen fått genomföra dessa två uppträdanden, om än på ett 
annorlunda sätt. 
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-Flera framträdanden under våren blev inställda vilket var tråkigt för barnen. Som 
ledare har det varit en ständig balansgång mellan att vilja minska smittan, inte samlas 
med för mycket folk samtidigt som det varit så viktigt att inte ställa in verksamheten 
för barnen. Varje vecka har inneburit eftertanke och eventuell förberedelse på nya 
restriktioner.  

Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 
Ett mål har varit att förbereda barnen inför uppträdanden och lära ut nya sånger, vilket 
vi gjort då barnen fått genomföra tre uppträdanden under året, ett under våren och två 
under hösten.  
Ett annat mål har varit att få in någon typ av andakt på våra övningar. Under hösten 
har vi jobbat med frälsarkransen och pratat om de olika pärlorna.  
Ett tredje mål har varit att låta barnen få utvecklas genom att lära sig nya sånger, 
sjunga tillsammans och få utveckla sitt kreativa tänkande. Detta mål har uppfyllts 
genom de projekt vi haft.  

Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? 
Vilken/vilka? 
Ledarna har inte genomgått någon särskild utbildning under året.  

Önskan om budget för kommande år: 
Nästa år önskar jag köpa in eventuellt nytt notmaterial eller kanske en musikal. 
Budgeten får gärna täcka inköp till projekt, så som rekvisita till uppträdanden, små 
rytminstrument som kan vara användbart, eller annat som t.ex. frälsarkransar vi jobbat 
med i år.  

Årsberättelsen är skriven av: 
Helena Bäckman 
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Verksamhetsberättelse för Singsalabim 

Under året har följande varit ledare:  
Helena Bäckman 

Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: 
Vårtermin: 6 deltagare 
Hösttermin: 2 deltagare 

Året som gått:  
Vi började våra övningar i januari och hade första uppträdandet i februari i samband 
med gudstjänst i kyrkan, då Singsalabim förutom sång bidrog med ett bibeldrama. 
Övningarna bestod av, förutom musik och sång även en del improvisationslekar samt 
att skriva eget manus inför en föreställning som sedan inte blev av då verksamheten 
sattes på paus i mars pga. coronapandemin.  

I slutet av våren inbjöds de till att delta på en avlsutning ute på Koviken då vi träffades 
utomhus. 

I början på september startade kören igen. Första övningarna var vi utomhus. Under 
hösten har Singsalabim gjort samarbeten med Abrakadabra i samband med 
höstkonserten vid höstmarknaden samt det inspelade luciatåget i december. Då 
Singsalabim varit så få under hösten har de fått öva en del ihop med Abrakadabra. 
Dock har de fått lite extra uppgifter vid framträdandena, som t.ex. att sjunga solo.  

Vad har varit bra respektive dåligt? 
+Trots att det varit en klurig termin, med både pandemi och väldigt få i kören så har 

det 
flutit på med projekten och de som varit med i kören har varit väldigt motiverade.  
Det har varit roligt att få samarbeta med Abrakadabra och att få göra stora 

uppträdanden 
tillsammans. Dessa uppträdanden har gett härliga utmaningar för Singsalabim, vilket 

fått  
deltagarna att växa.   

-Det har varit klurigt upplägg under hösten då Singsalabim varit så få. En kör på två 
personer är för lite, samtidigt som de önskar större utmaningar än den yngre kören 
kanske kan ge dem. Dessa förutsättningar har gjort att det inte varit helt enkelt att 
planera inför deras övningar. 

Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem? 
Ett utav målen har varit att Singsalabim ska få utvecklas och utmanas genom sång och 
drama, vilket bland annat uppfyllts genom de projekt vi genomfört, men även då vi 
gjort dramaövningar och skrivit manus på torsdagarna.  
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Verksamheten ska också ge deltagarna möjlighet att få träffa andra och lära sig 
samarbeta i grupp, ett mål som varit lite mer klurigt under hösten med så få deltagare. 
Ett ytterligare mål har varit att få in någon form av andakt eller psalmsång emellanåt, 
en punkt som bland annat uppfylldes genom det bibliska drama de gjorde i februari på 
gudstjänst. I övrigt är detta ett mål som kan utvecklas mer vad gäller Singsalabims 
övningar.  

Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? 
Vilken/vilka? 
Ledaren har inte gått någon specifik utbildning under året.  

Önskan om budget för kommande år: 
Inköp av noter, t.ex. musikal.  

Årsberättelsen är skriven av: Helena Bäckman 



�

Verksamhetsberättelse för Ungdomskören 

Ungdomskören har under året bestått av 6-9 sångare – omkring sex under våren, och 
omkring nio under hösten. Jonas Eliasson har varit körledare. 

Kören har medverkat på sex gudstjänster, varav de flesta blivit webgudstjänster. Under 
våren övade kören nästan varje fredag 18-19.30, men några övningar ställdes in pga. 
pandemin. Under hösten övade kören varannan fredag 19.30-21, eftersom övningen 
krockade med några medlemmars andra aktiviteter.  

Övningarna har bestått av ett kortare pass tonbildning och sångteknik, en längre del 
instudering varvat med viss teoriundervisning, samt på slutet en kort andakt.  

Repertoaren har varit övervägande gospel och pop, plus en del julmusik i december. 

Verksamhetsberättelsen är skriven av: Jonas Eliasson 
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Verksamhetsberättelse för: Tweenies 

Under året har följande varit ledare:  
Adam Heiling(vt), Elina Lyckeborg(vt), Emilia Åkerman(vt), Moa Iwarsson(vt), 
Simon Gunner(vt) och Tilly Liman(vt). 

Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: 
På grund av Corona så har vi haft 6-11 deltagare och ledare under våren beroende på 
om det var Digitalt eller på plats i kyrkan. Vissa digitala gånger var vi 5 ledare och 1 
deltagare. 
Vi har inte haft Tweenies under Höstterminen, då vi hade för få deltagare. 

Året som gått: 
Vårterminen 
Under vårterminen hade vi temat Val(Valar) vi han med några gånger i Kyrkan innan 
aktiviteterna ställdes in. Vi han med Singstar, Mythbusters, Semlor och Bäst i Test. 
Vilket var omtyckt. När vi sedan gick över till digitalt så tappade vi tyvärr antalet 
deltagare markant. Sedan när vi avslutade terminen så körde vi GO utomhus vilket var 
omtyckt. Vi försökte som sagt köra Kahoot med mera digitalt men det var inte det 
enklaste och sedan blev det kortare gånger då det är svårt att få tempo i digitala möten 
under längre tider med olika aktiviteter. 

Höstterminen 
Då vi hade så få deltagare under våren och visste att många av dem skulle gå över till 
Tonår efter sommaren så satte vi en gräns att vi behövde minst 5 anmälda Tweeniesar 
för att ha Tweenies under höstterminen. Detta resulterade tyvärr i 1 anmäld så vi valde 
då att pausa verksamheten. 

Vad har varit bra respektive dåligt? 
+Bra uppslutning med deltagare de gångerna vi setts i Abrahamsbergskyrkan. 
+Bra samarbete mellan ledare. 
- Svårt med uppslutning när vi försökt att köra digitalt på grund av Covid 

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 detta år. 

Önskan om budget för kommande år: 



�
Vi behöver ingen budget för Tweenies. Kolla Tonårs budget, om vi drar igång 
Tweenies igen så kör vi som vi brukar delad budget mellan dem då de hänger ihop och 
inköp ofta görs till båda aktiviteterna samtidigt. 

Årsberättelsen är skriven av: Simon Gunner 



�
Verksamhetsberättelse för: Tonår 

Under året har följande varit ledare: 

Adam Heiling, Elina Lyckeborg, Emilia Åkerman, Moa Iwarsson, Simon 
Gunner, Tilly Liman, Rasmus Mannervik(ht), Moa Westin(ht), Johan 
Ronnås(ht), Emma Wijkander(ht) och Karl Zetterberg(ht). 

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 3 gånger på Höstterminen förutom alla som ställts in pågrund av 
pandemin. Vi har varit 18-22 deltagare och ledare. 

Året som gått: 

Vårterminen 

Under vårterminen hade vi temat Val(Valar) vi han med några gånger i 
Kyrkan innan aktiviteterna ställdes in. Vi han med Singstar, Mythbusters, 
Semlor och Bäst i Test. Vilket var omtyckt. När vi sedan gick över till digitalt 
så tappade vi tyvärr antalet deltagare markant. Sedan när vi avslutade 
terminen så körde vi GO utomhus vilket var omtyckt. Vi försökte som sagt 
köra Kahoot med mera digitalt men det var inte det enklaste och sedan blev 
det kortare gånger då det är svårt att få tempo i digitala möten under längre 
tider med olika aktiviteter. 

Höstterminen 

Under höstterminen hade vi temat Världens sju underverk, vi han tyvärr bara 
med tre tonårs gånger innan vi var tvungna att ställa in igen på grund av 
pandemin. Tyvärr så var det dålig uppslutning under våren när vi valde att 
köra digitalt tonår så vi valde att inte köra något digitalt utan att vi ställde 
istället in resterande gånger.  
Vi han med att köra OS XXXS, Farkost och Gömme. Det som också är 



�
väldigt roligt att vi fick flera nya ledare till Tonår. Gömme är lite som tjuv 
och polis och man skulle ta sig mellan Bromma gymnasium och 
Abrahamsbergskyrkan via koloniområdet. 

Vad har varit bra respektive dåligt? 

+ Bra uppslutning med deltagare de gångerna vi setts i Abrahamsbergskyrkan. 
+ Bra samarbete mellan ledare. 
- Svårt med uppslutning när vi försökt att köra digitalt på grund av Covid 

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 Tonårs ledare har inte varit på någon ledarutbildning under detta år. 

Önskan om budget för kommande år: 

Vi skulle ha en budget på 5000kr även detta år då vi vill komplettera lite till 
strumpkrig med mera, vilket inte blev gjort förra året. Vi hoppas på att detta 
kommer kunna bli gjort 2021. Denna budget kan delas med Tweenies om vi 
drar igång Tweenies igen. 

Årsberättelsen är skriven av: Simon Gunner 

  

  



�
Övriga handlingar 



�
Förslag till medlemsavgift för 2022 

Styrelsen föreslår att vi fastställer medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022 till 10 kr. Därtill 
föreslår styrelsen en verksamhetsavgift på 390 kr för de medlemmar som önskar delta i vår 
verksamhet. Syftet med detta är att kunna subventionera kostnaden för deltagare som inte kan betala 
totalt 400 kr, men att de ändå betalar full medlemsavgift.  

För de medlemmar som betalar fulla kostnaden för året kan alltså 400 kr betalas i klump, varav 10 
kr då är medlemsavgift. 



�

Styrelsens förslag till riktlinjer  
för verksamhetsåret 2021 
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 2021 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 2021 arbeta särskilt mot två mål:  

1. Utveckla vår verksamhet så den fungerar då den ej kan genomföras på plats 

Under 2020 har vi genomfört mycket verksamhet men mycket har även fått ställas in eller ändrats 
på grund av restriktioner kopplade till pandemin (covid-19). Något vi vill jobba mer på under 2021 
är att bli bättre på att genomföra verksamhet även då restriktioner inte låter oss träffas som vi 
brukar.  

2. Genomföra en rekryteringskampanj vid starten av höstterminen 

Vi vill att fler ska få höra om vår verksamhet och få chansen att delta som deltagare eller ledare. 
Därför vill vi inför höstens terminsstart genomföra en rekryteringskampanj.  

Föreningens styrelse vill utöver detta också under 2021 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.  



�
Ekonomiberättelse för Abrahamsbergskyrkans  
ungdom verksamhetsåret 2020 
Årets resultat slutade på +26 995,57kr. Enligt budget planerade vi att minska vårt kapital med -28 
800 kr under 2020. Det innebär att vi fick ett resultat på 55 795,57 kr mer än vi hade förväntat oss. 

Inkomna medlemsavgifter för 2020 blev totalt 32 400 kr, 11 600kr mindre än budgeterat och 9600kr 
mindre än förra verksamhetsåret. Vi tror att denna minskning i medlemsavgifter går att koppla till 
att vi har bedrivit mindre verksamhet under 2020 och inte rekryterat nya medlemmar inför 
höstterminen i samma utsträckning som tidigare år, pga det osäkra läget med COVID-19. 
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).  

Abrahamsbergskyrkans ungdom har inte haft något insamlingsmål att samla in pengar till Diakonia. 
I vanliga fall har vi ändå samlat in pengar i samband med större aktiviteter för att skänka vidare. 
Eftersom inga större aktiviteter gick att genomföra under 2020 samlades inga pengar in. 
Abrahamsbergskyrkans Ungdom har dock fortsatt som månadsgivare hos Diakonia, vilket betyder 
en månatlig gåva till organisationen på 500 kr. Dvs. 6000 kr totalt under året. 

Anledningen till det stora positiva resultatet i budget beror på några stora faktorer där den största är 
att i samtal med församlingen kom det fram till att AbraUng ska sluta betala hyra till församlingen. 
Detta beslut gällde också retroaktivt från 2020 vilket inte var något vi kände till när budgeten lades. 
Vi har under året bedrivit mindre verksamhet och under kortare perioder ingen verksamhet alls. Stor 
del av verksamheten har varit digital vilket gjort att våra löpande kostnader för exempelvis material 
har minskat mot budget. 

Under 2018 fick AbraUng inget hyresbidrag från Stockholms stad, på grund av ändrade 
verksamhetskrav. Detta har gav konsekvensen att hyran till församlingen inte kunde betalas vilket 
har gav en skuld till församlingen på 68 890kr. Denna skuld har skrivits av från församlingen under 
2021 vilket gör att den fortfarande syns i 2020’s balansräkning men kommer att lösas under 2021. 

Kommentar av resultatet 2019 

Efter att resultat och balansräkningen skapades inför årsmötet 2020 (avser verksamhetsår 2019) 
skapades en automatisk kundfordring av en faktura som skickades under årsskiftet. Denna kom inte 
med i balans- och resultaträkningen som presenterades under årsmötet 2020. Det faktiska resultatet 
för 2019 blev +12046,04kr, vilket alltså är 3500kr mer än vad som presenterades preliminärt. 





1510 Kundfordringar

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1920 PlusGiro
1930 Sparkonto Nordea

2069 Årets resultat

2091 Balanserad vinst eller förlust

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31 
 
Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

 
Materiella anläggningstillgångar

 
Finansiella anläggningstillgångar

 
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Varulager mm

 
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
0,00 3 500,00 3 500,00

 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 261,00 -2 264,00 -3,00
 

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

123 066,47 34 138,04 157 204,51
94 837,26 0,00 94 837,26

217 903,73 34 138,04 252 041,77

 
Summa omsättningstillgångar 220 164,73 35 374,04 255 538,77

SUMMA TILLGÅNGAR 220 164,73 35 374,04 255 538,77

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
 

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

38 178,53 -50 224,57 -12 046,04
 

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

-136 226,26 38 178,53 -98 047,73
 
Summa eget kapital -98 047,73 -12 046,04 -110 093,77

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00

Avsättningar
Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
ABRAHAMSBERGSKYRKANS UNGDOM 
802007-5118

Utskrivet av Tilly Liman 2021-01-24 13:28:37 Visma eEkonomi

Sida 1 av 2



Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

2300 Skulder

2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

-68 890,00 0,00 -68 890,00
 
Summa långfristiga skulder -68 890,00 0,00 -68 890,00

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-53 227,00 -23 328,00 -76 555,00
 
Summa kortfristiga skulder -53 227,00 -23 328,00 -76 555,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -220 164,73 -35 374,04 -255 538,77

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
ABRAHAMSBERGSKYRKANS UNGDOM 
802007-5118

Utskrivet av Tilly Liman 2021-01-24 13:28:37 Visma eEkonomi

Sida 2 av 2



1510 Kundfordringar

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1920 PlusGiro
1930 Sparkonto Nordea

2069 Årets resultat

2091 Balanserad vinst eller förlust

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

 
Materiella anläggningstillgångar

 
Finansiella anläggningstillgångar

 
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Varulager mm

 
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
3 500,00 -3 500,00 0,00

 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

-3,00 0,00 -3,00
 

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

157 204,51 -36 059,43 121 145,08
94 837,26 0,00 94 837,26

252 041,77 -36 059,43 215 982,34

 
Summa omsättningstillgångar 255 538,77 -39 559,43 215 979,34

SUMMA TILLGÅNGAR 255 538,77 -39 559,43 215 979,34

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
 

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

-12 046,04 -14 949,53 -26 995,57
 

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

-98 047,73 -12 046,04 -110 093,77
 
Summa eget kapital -110 093,77 -26 995,57 -137 089,34

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00

Avsättningar
Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
ABRAHAMSBERGSKYRKANS UNGDOM 
802007-5118

Utskrivet av Tilly Liman 2021-01-24 13:31:13 Visma eEkonomi

Sida 1 av 2



Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

2300 Skulder

2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

-68 890,00 0,00 -68 890,00
 
Summa långfristiga skulder -68 890,00 0,00 -68 890,00

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-76 555,00 66 555,00 -10 000,00
 
Summa kortfristiga skulder -76 555,00 66 555,00 -10 000,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -255 538,77 39 559,43 -215 979,34

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
ABRAHAMSBERGSKYRKANS UNGDOM 
802007-5118

Utskrivet av Tilly Liman 2021-01-24 13:31:13 Visma eEkonomi

Sida 2 av 2



3050 Försäljning vara
3054 Försäljn varor sv momsfri
3060 Försäljning fika/mat

3901 Medlems- & verksamhetsavgifter
3902 Aktivitetsavgift (hajk etc.)
3987 Erhållna kommunala bidrag
3988 Erhållna bidrag Equmenia
3989 Övriga erhållna bidrag (Bilda etc.)
3990 Gåvoinsamling för vidare distribution
3993 Erhållna donationer och gåvor

4000 Inköp av varor
4510 Böcker och material
4511 Livsmedel (fika etc.)
4512 Deltagaravgifter (konferenser, stämmor etc.)
4519 Reseräkningar
4520 Övriga kostnader
4630 Lägerbidrag
4640 Ledarvård

5010 Lokalhyra
5420 Programvaror
6110 Kontorsmateriel
6570 Bankkostnader
6980 Föreningsavgifter (Equmenia, Scouterna etc.)
6993 Lämnade bidrag och gåvor
6994 Gåva Diakonia

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31 
 
Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31 
 

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

5 374,00 5 374,00
3 500,00 3 500,00
2 298,64 2 298,64

11 172,64 11 172,64

Övriga rörelseintäkter
42 000,00 42 000,00
57 750,00 57 750,00
10 841,00 10 841,00
9 045,00 9 045,00

55 401,60 55 401,60
3 190,00 3 190,00

12 000,00 12 000,00
190 227,60 190 227,60

201 400,24 201 400,24

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-7 126,36 -7 126,36
-7 344,14 -7 344,14
-8 600,29 -8 600,29

-53 927,00 -53 927,00
-1 924,00 -1 924,00
-1 054,00 -1 054,00
-1 750,00 -1 750,00
-1 777,91 -1 777,91

-83 503,70 -83 503,70

Övriga externa kostnader
-64 655,00 -64 655,00
-1 185,00 -1 185,00

-11 809,00 -11 809,00
-1 051,50 -1 051,50

-15 960,00 -15 960,00
-5 190,00 -5 190,00
-6 000,00 -6 000,00

-105 850,50 -105 850,50

Rörelseresultat 12 046,04 12 046,04

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 12 046,04 12 046,04

Resultat före skatt 12 046,04 12 046,04

BERÄKNAT RESULTAT 12 046,04 12 046,04

Preliminär resultaträkning
ABRAHAMSBERGSKYRKANS UNGDOM 
802007-5118

Utskrivet av Tilly Liman 2021-01-17 09:52:25 Visma eEkonomi

Sida 1 av 1



3050 Försäljning vara
3060 Försäljning fika/mat

3901 Medlems- & verksamhetsavgifter
3902 Aktivitetsavgift (hajk etc.)
3987 Erhållna kommunala bidrag
3988 Erhållna bidrag Equmenia
3989 Övriga erhållna bidrag (Bilda etc.)
3993 Erhållna donationer och gåvor

4000 Inköp av varor
4510 Böcker och material
4511 Livsmedel (fika etc.)
4512 Deltagaravgifter (konferenser, stämmor etc.)
4640 Ledarvård

5420 Programvaror
6110 Kontorsmateriel
6570 Bankkostnader
6980 Föreningsavgifter (Equmenia, Scouterna etc.)
6993 Lämnade bidrag och gåvor
6994 Gåva Diakonia

8999 Årets resultat

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

378,00 378,00
1 010,00 1 010,00
1 388,00 1 388,00

Övriga rörelseintäkter
32 400,00 32 400,00
28 975,00 28 975,00
20 515,00 20 515,00
10 800,00 10 800,00
25 000,00 25 000,00
11 188,25 11 188,25

128 878,25 128 878,25

130 266,25 130 266,25

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-1 247,31 -1 247,31
-7 377,47 -7 377,47
-1 163,01 -1 163,01

-48 891,44 -48 891,44
-849,65 -849,65

-59 528,88 -59 528,88

Övriga externa kostnader
-1 188,00 -1 188,00

-13 976,70 -13 976,70
-1 577,10 -1 577,10

-19 000,00 -19 000,00
-2 000,00 -2 000,00
-6 000,00 -6 000,00

-43 741,80 -43 741,80

Rörelseresultat 26 995,57 26 995,57

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 26 995,57 26 995,57

Resultat före skatt 26 995,57 26 995,57

BERÄKNAT RESULTAT 26 995,57 26 995,57

Årets bokförda resultat
26 995,57 26 995,57

 

Preliminär resultaträkning
ABRAHAMSBERGSKYRKANS UNGDOM 
802007-5118

Utskrivet av Tilly Liman 2021-01-24 13:31:59 Visma eEkonomi

Sida 1 av 1



Företagsnamn ABRAHAMSBERGSKYRKANS UNGDOM
Organisationsnummer 802007-5118
Räkenskapsårets början (ÅÅÅÅMMDD) 20210101
Räkenskapsårets slut (ÅÅÅÅMMDD) 20211231
Valuta kr
Budgetnamn 2020 2.0

Konto Beskrivning Årstotal
3050 Försäljning vara 500
3060 Försäljning fika/mat 4 000 Konto
3514 Försäljning av julgranar 10 000 3050
3901 Medlems- & verksamhetsavgifter 44 000 3060
3902 Aktivitetsavgift (hajk etc.) 30 000 3902
3987 Erhållna kommunala bidrag 20 000 4000
3988 Erhållna bidrag Equmenia 10 000 4510
3989 Övriga erhållna bidrag (Bilda etc.) 10 000 4511
3990 Gåvoinsamling för vidare distribution 3 000 4512
3993 Erhållna donationer och gåvor 6 000
4000 Inköp av varor -1 000
4510 Böcker och material -33 000
4511 Livsmedel (fika etc.) -5 000
4512 Deltagaravgifter (konferenser, stämmor etc.) -35 000
4519 Reseräkningar -5 000
4520 Övriga kostnader -2 000
4630 Lägerbidrag -2 000
4640 Ledarvård -4 000
5010 Lokalhyra 0
5420 Programvaror -1 800
6110 Kontorsmateriel -16 000
6570 Bankkostnader -2 000
6980 Föreningsavgifter (Equmenia, Scouterna etc.) -20 000
6993 Lämnade bidrag och gåvor -5 000
6994 Gåva Diakonia -6 000

-300



Beskrivning Körer Scout TT
Försäljning vara 500
Försäljning fika/mat 4 000
Aktivitetsavgift (hajk etc.) 30 000
Inköp av varor -1 000
Böcker och material -5 000 -25 000 -3 000
Livsmedel (fika etc.) -1 000 -4 000
Deltagaravgifter (konferenser, stämmor etc.) -30 000

-5 000 -25 500 -4 000


