
�

Årsmöte för 
Abrahamsbergskyrkans ungdom 

2022-02-19 



�

Dagordning årsmöte Abrahamsbergskyrkans ungdom 
2022-02-19 
1. Andakt 
2. Årsmötet öppnas 
3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 
4. Val av presidium 

A. Ordförande 
B. Vice ordförande 
C. Sekreterare 

5. Fastställande av dagordning 
6. Val av justerare och rösträknare 
7. Föredragning av verksamhetsberättelsen 
8. Föredragning av ekonomiberättelsen 
9. Uppföljning av AbraUngs riktlinjer för verksamhetsåret 2021 
10. Föredragning av revisionsberättelsen 
11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

 
PAUS OCH PÅVERKANSTORG 

12. Förslag till AbraUngs riktlinjer för verksamhetsåret 2022 
13. Beslut om AbraUngs riktlinjer för verksamhetsåret 2022 
14. Fastställande om medlemsavgift verksamhetsavgift för 2023 
15. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022 
16. Föredragning av proposition om ändringar i AbraUngs trygghetsplan 
17. Beslut om ny trygghetsplan  

 
PAUS 

18. Val av ordförande i styrelsen 
19. Val av ledamöter i styrelsen 
20. Vad av revisorer och revisorssuppleanter 
21. Val av representanter till Equmenias visionskonferens 
22. Val av representanter till Equmenia region stockholms regionstämma 
23. Vad av övriga representanter 

1. Val till inredningsgruppen 
2. Val till scouternas stämma 

24. Val av valberedning 
25. Övriga punkter 
26. Mötet avslutas 



�

Verksamhetsberättelse  
Abrahamsbergskyrkans ungdom 

Årsmöte 2022-02-19 



�

Föreningens namn:  
Abrahamsbergskyrkans ungdom 

Årsmöte rörande verksamhetsåret 2020:  
Senaste årsmötet: 2021-02-20 

Styrelsen under 2021:  
Elina Lyckeborg  Ordförande 
Emilia Åkerman  Ledamot, Vice ordförande 
Simon Gunner   Ledamot, Administratör 
Klara Eliasson   Ledamot, Sekreterare 
Tilly Liman   Ledamot, Kassör 
Frida Prembäck  Ledamot, Föräldrarepresentant 
Ellen Gunner   Ledamot 

Adjungerade:  
Helena Eriksson  Adjungerad, Kollegiet 
Elisabeth Axelsson  Adjungerad, Församlingsstyrelsen 

Revisorer: 
Markus Pilenvik 
Olle Westerlundh 

Revisorssuppleanter:  
Vakant 

Firmatecknare:       Antal medlemmar: 
Tilly Liman, Elina Lyckeborg     89 
       
Föreningens adress:       Antal medlemmar i åldern 7-25:  
Bävervägen 45      57 
168 30 BROMMA       
        Antal deltagare:  
Föreningens plusgiro:     137 
35 25 64-9 

Organisationsnummer: 
802007-5118 



�
Verksamhetsberättelse för: Styrelsen 

Under året har följande varit med i styrelsen: Elina Lyckeborg (ordförande), Emilia Åkerman (vice 
ordförande), Klara Eliasson (sekreterare), Simon Gunner (administratör), Tilly Liman (kassör), Frida 
Prembäck (föräldrarepresentant), Ellen Gunner (ledamot) Dessutom har Helena Bäckman, Helena Eriksson 
och Eliza Axelsson varit adjungerade vid flertalet möten.  

Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:  

6-10 båda terminerna.  

Året som gått:  

Vi har träffats ungefär var fjärde vecka under året, med paus över sommaren. Varje möte är mellan 18.30 och 
21.00. Det är alltid mycket prat, skratt och fika. Vårens möten var på Zoom men under hösten har vi kunnat 
gå över till att ses på plats i kyrkan.  

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft 9 möten, varav ett budgetmöte, en grillkväll som avslutning 
inför sommaren och en avslutningsmiddag inför årsmötet.  
Vi har främst jobbat med samordning mellan våra verksamhetsgrupper, församlingen, och Reprisen, och med 
att den övergripande strukturen i föreningen ska vara så bra som möjligt. Exempel på detta är att vi varit 
närvarande under Reprisens öppettider för att svara på frågor och att vi löpande uppdaterar och sprider 
föreningens styrdokument (krisplanen, hållbarhetspolicyn, etc.).  

Vi har haft en gemensam mötesdag med församlingsstyrelsen under hösten och medverkar regelbundet på 
deras samverkansråd.  
 
Styrelsen har också som uppgift att ta hand om föreningens ledare. I höst blev det inte någon ledarvecka med 
inställda aktiviteter, men vi fick till ledarfester och Trygga Möten- kurser på både våren och hösten.  

Under hösten har vi också motionerat till Equmenias riksstämma om att ordförandens arvodering bör 
anpassas till dennes arbetsbörda (alltså höjas), men lyckades inte driva igenom det på stämman.  
Pandemin och de statliga rekommendationerna kring verksamhetsanpassning har också tagit upp mycket 
mötestid.  

Vad har varit bra respektive dåligt?  

+ Att få fundera på och diskutera hur verksamheten och föreningsstrukturen kan bli bättre! Att umgås på 
riktigt efter lång tid av distansmöten.  

- Allt som har med distans att göra.  
 
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?  

Vi har haft två mål under verksamhetsåret 2021.  
Digital verksamhet – Vi skapade ett zoom-konto för föreningen men har sedan slutet av våren inte haft mer 
digital verksamhet för att rekommendationerna för föreningar ändrades.  

Rekrytering – Vi har flera planer för att rekrytera fler ledare och deltagare, men osäkerheten kring hur 
mycket verksamhet vi fått ha har gjort att vi inte kunnat genomföra dem till fullo. Vi har dock sökt och fått 
ett stipendium från Stiftelsen Svenska Frälsningsarmén som ska gå till rekrytering.  
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Vi har utvärderat de mål vi har haft under varje styrelsemöte under året och dokumenterat hur vi ligger till i 
respektive protokoll.  

Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/vilka? 
Styrelseledamöterna har erbjudits samma utbildningar som alla ledare i föreningen och har uppmuntrats att 
gå dem. Alla ledamöterna har gått Trygga Möten.  

Önskan om budget för kommande år:  

Se budgetförslaget vi skrivit.  
 
Årsberättelsen är skriven av: Klara Eliasson, sekreterare  
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Verksamhetsberättelse för: Scout 

Under året har följande varit ledare:  
Johanna Nilsson (kårchef vt), Ida Hennerdal (kårchef ht), Ida Haag, Ellen Gunner, Anna Sellerfors, Elin 
Söderlund, Lasse Vallmoss, Matilda Ronnås, Pontus Hennerdal (vt), Carin Dernulf, Magnus Liman (vt), 
Linda Armyr. 

Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:  
Spårare: 9 (vt), 16 (ht)  
Upptäckare: 6 (vt), 11 (ht)  
Äventyrare: 12 (vt), 11 (ht)  
Utmanare: (2 vt), 2 (ht) 

Året som gått:  

Under hela året har vi haft ett system av verksamhet för olika åldersgrupper varannan vecka. Spårare och 
upptäckare har träffats ena veckan och äventyrare och utmanare den andra. Detta dels för att minska risken 
för smittspridning (genom att färre barn träffas samtidigt) men också för att få en fungerande ledarsituation. 
Vi har genomfört majoriteten av träffarna utomhus. Orsaken till det var till en början på grund av minskad 
risk för smittspridning men det har visat sig positivt även ur andra synvinklar. Under sommaren genomfördes 
ett kortare läger. På grund av pandemin har det tyvärr inte varit möjligt med större läger. Under hösten deltog 
vi i Kämpalek i Farsta, en spårning där Abras äventyrare vann förstapris och spårarna fick andrapris.  

Vad har varit bra respektive dåligt? 

+ Att vara utomhus. Tillskott av nya spårare under höstterminen.  

- Ledarsituationen. Vi är lite för få ledare och saknar helt manliga ledare.  

Vilka var era mål och hur har ni uppfyllt dem? 
Vårt mål var att hålla igång verksamheten trots pandemi och ledarbrist. Det har vi lyckats med.  

Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/vilka? 
En av ledarna har påbörjat Ska’ut-kursen under året. I övrigt har ledare erbjudits att gå Trygga möten-
utbildning.  

Önskan om budget för kommande år? 
Under 2021 har vi (äntligen) köpt in nya tält. Under 2022 behöver vi alltså ingen utvidgad budget för själva 
verksamheten. I sommar kommer en nationell jamboree att hållas och där vore det bra att kunna söka 
subvention för ledardeltagande.  

Har gruppen något särskilt önskemål för användning av lokalerna? 
Vi skulle behöva en mer permanent förvaringsplats för kårkistorna. Utöver det skulle vi behöva utvidga 
scoutförrådet för att kunna skapa bättre ordning. Vi kommer med stor sannolikhet att fortsätta vara utomhus i 
så stor utsträckning som möjligt men kommer också behöva tillgång till kök och i vissa fall andra lokaler i 
kyrkan. Vi ser inte att vi kommer behöva använda oss av Bäversalen. 

Årsberättelsen är skriven av: Ida Hennerdal
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Verksamhetsberättelse för: Körlek  

Under året har följande varit ledare: 

Under vårterminen leddes Körlek av Helena Bäckman, Inga Johansson och Sofia Janérs. Helena Bäckman 
och Helena Eriksson var ledare under höstterminen.  

Antal deltagare i gruppen vår – respektive hösttermin:  

Vårtermin: 21 barn 
Höstterminen: 16 barn  

Året som gått: 

Den 28 januari startade vårterminen för Körlek och då pandemin fortfarande pågick så hade vi hämtning och 
lämning av barnen. Föräldrarna fick därmed vänta utanför kyrkan medan vi övade. Under vårterminen övade 
vi i församlingssalen mestadels vilket fungerade fint. Vi delade också upp våra ansvarsuppgifter mellan 
varandra då Helena förberedde och ledde alla sånger, Inga hade hand om andakterna och Sofia tog ansvar för 
att servera kaffe till föräldrar samt hålla extra koll på de barn som behövde hjälp. I oktober kunde vi äntligen 
komma igång med korvserveringen igen, vilket gav föräldrarna möjlighet att få umgås tillsammans inomhus. 
Detta innebar också att kören fick flytta ner till Bäversalen.  

Övningarna: De är uppbyggda kring tre moment som inkluderar uppvärmning, sånger kring ett tema samt 
avslutning. Uppvärmningen är alltid densamma varje vecka, detta för att hälsa barnen välkomna samt skapa 
en slags igenkänningsfaktor så att de känner sig trygga. Vi fortsätter sedan vår övning med att ”resa” till ett 
speciellt ställe/tema. Detta år har vi haft teman som skogen, fruktsallad, våren, hösten, djurparken och julen.  
Vi avslutar övningen med ljuständning, då barnen får varva ner.  

Höjdpunkter: Årets två stora höjdpunkter var vårkonserten samt luciakonserten. Vårkonserten hölls utanför 
kyrkan i samband med reprisen den 5 juni. Körlek uppträdde då med några sånger utifrån temat ”våren” och 
fick även sjunga ihop med den äldre barnkören. Luciakonserten genomfördes den 11 december inne i 
kyrksalen, tillsammans med den äldre barnkören och ungdomskören. Konserten inleddes av Körlek som, 
utklädda till tomtar, sjöng fyra jul/vintersånger.  

Vad har varit bra respektive dåligt? 

+ Korvserveringen har varit mycket uppskattad av både föräldrar och barn och när den satte igång igen var 
det tydligt hur många som hade saknat denna sociala aktivitet under pandemin. Både vårkonserten och 
luciakonserten blev stora höjdpunkter under året. Dels blev det ett tillfälle för de små barnen att sjunga med 
de äldre, men också ett tillfälle för dem att få visa vad de jobbat med och lärt sig under övningarna.  

– Då pandemin innebar stora förändringar för verksamheten innebar också hösten nya utmaningar. När 
samhället öppnades upp igen var det mycket praktiskt omkring som skulle flyta på som innan, vilket inte var 
helt lätt. Som ledare har det varit viktigt att ständigt vara uppdaterad på eventuella förändringar, något som 
ibland tagit fokus från verksamheten.  

Vilka var era mål och hur har ni uppfyllt dem:  

Ett utav målen med verksamheten har varit att bidra till utvecklingen av barns musikalitet, sångförmåga och 
rytmkänsla, moment som vi jobbat med på olika sätt. Barnen har fått lära sig många olika sånger vilket också 
stärker ordförrådet. Genom kreativt skapande har barnen fått möjlighet att växa som människor och utmana 
sig själva.  
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Ett annat mål har varit att jobba med gruppdynamik och samarbete. Då barn sjunger tillsammans utvecklas 
deras förmåga att samarbeta med andra. Detta öppnar också dörrar för nya sociala kontakter och nya vänner.   

Ett tredje mål har varit de uppträdanden vi haft, där de fått träna sig på att stå framför en publik, vilket på 
lång sikt kan öka självförtroendet. Det har dessutom varit värdefullt för de små att sjunga ihop med de äldre 
som på något sätt blir deras förebilder.  

Sist, men inte minst är barnkören tänkt att vara en plats för andrum i vardagen. Här får barnen träffa nya 
människor, kanske skapa nya vänner, men också ta del av kyrkans gudstjänstliv. Det är viktigt att alla får 
komma som de är och att ledarna finns där för att se och höra barnen. 

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

På vårterminen genomfördes kursen ”Trygga möten”. 

Önskan om budget för kommande år: 

Jag har detta år inte köpt in så mycket till verksamheten, men vid större projekt kan det förstås gå åt lite mer 
pengar. Jag har inget särskilt önskemål, utan har varit nöjd med tidigare års budget.  

Har gruppen något särskilt önskemål för användning av lokalerna: 

Bäversalen har fungerat mycket bra för barnkörerna. Då den är stor finns plats för många barn, instrument 
och ger gott utrymme vid rörelse och dans. Därför önskar jag fortsätta använda den på torsdagarna.  

Årsberättelsen är skriven av: 

Helena Bäckman  
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Verksamhetsberättelse för: Abrakadabra och Singsalabim 

Under året har följande varit ledare: 

Under vårterminen leddes kören av Helena Bäckman, Inga Johansson och Sofie Janérs. Helena Bäckman och 
Helena Eriksson var ledare under hösten. Krister Iwarsson har även bidragit som basist och extra ledare.  

Antal deltagare vår - respektive hösttermin:  

Vårterminen: 17 barn 
Höstterminen: 27 barn  

Årets som gått: 

Den 28 januari startade vårterminen för Abrakadabra och Singsalabim, som under året har haft sina övningar 
ihop. Då pandemin fortfarande pågick fick föräldrarna vänta utanför medan vi övade och under våren skedde 
våra övningar mestadels i församlingssalen. I oktober kunde vi äntligen komma igång med korvserveringen 
igen, något som blev mycket uppskattat bland barn och föräldrar. Föräldrarna fick då möjlighet att umgås 
inomhus och barnkören flyttade ner till Bäversalen. 

Höjdpunkter VT:  
Vårens stora satsningar blev videoinspelningar. Den ena skedde inför Palmsöndagen, då barnkören fick 
medverka på en gudstjänstinspelning som sedan sändas på youtube. Det andra inspelningsprojektet de 
medverkade på var VÅRROPET. Planen var från början att Equmenias barnkördag skulle äga rum i 
Abrahamsbergskyrkan under våren, men då pandemin kom emellan gjordes istället ett digitalt projekt. Detta 
innebar att barnkörer från de olika kyrkorna spelade in sånger och skickade till varandra, ett sätt att inspirera 
och dela med sig av material och inte minst att ha något att jobba inför. Vårterminen avslutades med en 
konsert utomhus i samband med reprisen. Detta blev första projektet då barnkören fick uppträda live igen, 
även Körlek deltog.  

Höjdpunkter HT: 
Under höstterminen medverkade barnkören först vid höstmarknaden, då de satte upp musikalen 
Veckopengen. Medlemmarna i Singsalabim fick vara huvudroller med repliker tillsammans med Helena 
Eriksson och Abrakadabra deltog med sånginslag och koreografi. Det andra uppträdandet blev på gudstjänst 
den 21 november med några få ur barnkören då många inte kunde komma. Årets sista projekt var 
luciakonserten, där Abrakadabra och Singsalabim ihop med Ungdomskören bjöd på ett stämningsfyllt 
luciatåg i kyrkan. Även Körlek fick vara med som tomtar.  

Övningarna:  
Våra övningar består alltid av en uppvärmning, med ungefär samma sånger varje gång för att barnen ska få 
komma igång ordentligt. Därefter övar vi sånger inför kommande projekt, t.ex gudstjänster eller konserter. 
Ibland lägger vi även in en lek emellan för att de ska orka hela övningen. Vi avslutar varje övning med 
ljuständning. Under vårterminen hade vi även lite längre andakter som Inga ledde.  

Vad har varit bra respektive dåligt: 
+ Korvserveringen blev mycket uppskattad när den åter drog igång. Det var tydligt hur mycket barnen hade 
saknat denna under pandemin. Dessutom gav det föräldrarna en chans att få socialisera lite mer med 
varandra. 
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Trots att pandemin pågick under vårterminen kunde vi ändå träffas och sjunga tillsammans, om än på ett 
något annorlunda sätt, vilket var otroligt värdefullt. De inspelningsprojekt vi fick göra gav också ny 
motivation och fick barnkören något att jobba inför. 
Sist, men inte minst blev höstmarknaden och luciakonserten två stora höjdpunkter. Då båda dessa är stora 
event som kyrkan anordnar var det extra speciellt för barnen att få uppträda och kanske blev det extra mycket 
glädje efter ett år där liveframträdanden inte varit aktuellt. 

- Då pandemin innebar stora förändringar för verksamheten innebar också hösten nya 
utmaningar. När samhället öppnades upp igen var det mycket praktiskt omkring som skulle 
flyta på som innan, vilket inte var helt lätt. Som ledare har det varit viktigt att ständigt vara 
uppdaterad på eventuella förändringar, något som ibland tagit fokus från verksamheten. 

Vilka var era mål och hur har ni uppfyllt dem? 
Ett utav målen har varit att bidra till utvecklingen av barns musikalitet och sångförmåga. Då vi jobbat med 
olika projekt under året och haft en bred repertoar har barnen fått stöta på olika utmaningar. I de sånger vi 
sjungit har vi ofta jobbat med kroppen genom koreografi/rörelser, vilket kan stärka rytmkänslan men också 
underlätta inlärning av texter samt bidra till ökad kordination. Det har varit viktigt att försöka jobba så brett 
som möjligt och ge olika verktyg för att barnen ska få utveckla sitt kreativa skapande på många sätt. 

När vi sjunger tillsammans skapar vi också gemenskap med varandra, något som är otroligt värdefullt. Ett 
mål som varit tydligt under året har varit att skapa en god gruppdynamik. Under hösten då många nya 
började hade vi t.ex. förvalda platser så att de yngre skulle få sitta bredvid en äldre, för att skapa så bra 
balans som möjligt. Genom de sånger vi övat har vi jobbat med samsjunging och även utvecklat en 
gemensam rytmkänsla. I samband med musikalen till höstmarkanden som innehöll blandad repertoar med 
enkel koreografi hade vi tid att finslipa på detaljer vilket var väldigt givande för gruppen. Då barn sjunger 
tillsammans utvecklar de inte bara sitt egna kreativa sakapande utan lär sig även att samarbeta med andra. 

Ett tredje mål vi haft har varit alla uppträdanden, något som stärker barns mod och självförtroende.  

Sist, men inte minst är barnkören tänkt att vara en plats för andrum i vardagen. Här får barnen träffa nya 
människor, kanske skapa nya vänner, men också ta del av kyrkans gudstjänstliv. Det är viktigt att alla får 
komma som de är och att ledarna finns där för att se och höra barnen.  

Har ledarna genomgått någon relevant utbildning under året? Vilken/vilka?  
Under vårterminen gick vi kursen ”Trygga möten” 

Önskan om budget för kommande år? 
Jag har inget särskilt önskemål vad gäller denna punkt, utan har varit nöjd med tidigare års budget.  

Har gruppen något särskilt önskemål för användning av lokalerna? 
Bäversalen har varit en väldigt bra lokal. Den är lagom stor och har plats för en kör med många barn. Den 
ger även utrymme för extra instrument samt dans och rörelse vilket vi använt oss av under året. Jag önskar 
därför fortsätta använda Bäversalen på torsdagarna.    

Årsberättelsen är skriven av: 
Helena Bäckman	
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Verksamhetsberättelse för: Ungdomskören 

Under året har följande varit ledare: Jonas Eliasson 

Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:  

9 deltagare (vt) 

13 deltagare (ht) 

Året som gått:  

Kören har medverkat på åtta gudstjänster samt luciakonserten. Under våren övade kören sporadiskt fredagar, 
men många övningar ställdes in pga. pandemin. Under hösten övade kören varje fredag. 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.  

Önskan om budget kommande år:  

Ingen särskild.  

Har gruppen något särskilt önskemål för användning av lokalerna? 

Inget särskilt. Det fungerar bra att öva i kyrksalen.  

Verksamhetsberättelsen är skriven av: Jonas Eliasson 
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Verksamhetsberättelse för: Tonår 

Under året har följande varit ledare: Simon Gunner, Adam Heiling, Andrea Rosén (VT), Elina Lyckeborg, 
Ellen Gunner, Emilia Åkerman, Emma Wijkander (VT), Johan Ronnås, Karl Zetterberg, Moa Iwarsson, Moa 
Westin (VT), Nora Zetterberg, Rasmus Mannervik (VT) och Tilly Liman 

Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin: 

Vi har under vårterminen kört digitalt och då har vi haft mellan 1–10 deltagare och 6–10 ledare på gångerna. 
Under hösten har vi kört på plats i Abrahamsbergskyrkan och då har vi varit 6–20 deltagare och 4–9 ledare 
på gångerna. 

Året som gått:  

På grund av covid har vi kört vanliga tonårsgånger med en planerad aktivitet, andakt och fika utan att bjuda 
in till större evenemang och aktiviteter. Under våren körde vi en digital aktivitet, varje deltagare och ledare 
kunde ha fika med sig digitalt om de ville. Vi hade gånger som escaperoom (digitalt), Rollspel och 
poängjakt. Sista gången innan sommaren var på plats i kyrkan och då körde vi GO.  
Under hösten så har vi kört klassiska tonårsgånger på plats. Vi hade bäst i test, capture the ring, film, 
escaperoom och pyssel med mera.  

Vad har varit bra respektive dåligt? 

+ Då det var konfirmation i somras har vi nu fått ett större stabilt antal deltagare med tonåringar. 

+ Tonåringar gillar att vara med på plats. 

− När vi körde digitalt hade vi väldigt få deltagare, ibland bara 1 deltagare vilket gjorde det svårt att 
planera och uppskatta hur många som kom varje gång.  

− Tonår är allmänt svårt att köra digitalt över tex zoom. 

Vilka var era mål och hur har ni uppfyllt dem? 

VI har inte aktivt valt några mål år 2021. Vi får försöka att bli bättre på det 2022.  

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

Trygga möten, en under våren och en under hösten.  

Önskan om budget för kommande år? 

5000kr. Vi hoppas kunna genomföra strumpkrig hösten 2022 och vill då ha lite pengar att röra oss med. För 
att kunna komplettera saker. 

Har gruppen något särskilt önskemål för användning av lokalerna? 

När vi har strumpkrig (vilket vi hoppas kunna ha hösten 2022) så behöver vi kunna ha hela kyrkan.  
Annars kan vi anpassa oss lite men vi behöver ha några rum att kunna vara i när vi har tonår. 

En vanlig gång skulle vi vilja kunna ha dessa rum: Övervåningen (Köket, Expeditionen, Andaktsrummet, 
församlingssal, kyrksal och hallen uppe). Utöver det kan vi anpassa oss mera för undervåningen men vill 
gärna kunna vara i Tonårsrummet och Caférummet. 

Årsberättelsen är skriven av: Simon Gunner 



�
Övriga handlingar 



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

4510 Böcker och material
4511 Livsmedel (fika etc.)
4512 Deltagaravgifter (konferenser, stämmor etc.)
4519 Reseräkningar
4520 Övriga kostnader
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: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2 019,00 2 019,00
902,30 902,30

2 921,30 2 921,30

Övriga rörelseintäkter
35 600,00 35 600,00
10 900,00 10 900,00
15 240,00 15 240,00
8 400,00 8 400,00

12 677,90 12 677,90
78 747,75 78 747,75

161 565,65 161 565,65

Summa rörelsens intäkter 164 486,95 164 486,95

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-36 546,47 -36 546,47
-10 080,76 -10 080,76
-3 610,00 -3 610,00
-1 236,55 -1 236,55
-1 764,60 -1 764,60
-3 083,85 -3 083,85

-56 322,23 -56 322,23

Övriga externa kostnader
-3 070,16 -3 070,16

-21 772,38 -21 772,38
-1 543,20 -1 543,20

-14 750,00 -14 750,00
-2 000,00 -2 000,00
-6 000,00 -6 000,00

-49 135,74 -49 135,74

Summa rörelsens kostnader -105 457,97 -105 457,97

Rörelseresultat 59 028,98 59 028,98

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 59 028,98 59 028,98

Resultat före skatt 59 028,98 59 028,98

BERÄKNAT RESULTAT 59 028,98 59 028,98

Årets bokförda resultat
59 028,98 59 028,98

 

Preliminär resultaträkning
ABRAHAMSBERGSKYRKANS UNGDOM 
802007-5118

Utskrivet av Tilly Liman 2022-01-02 11:25:10 Visma eEkonomi

Sida 1 av 1



1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1920 PlusGiro
1930 Sparkonto Nordea

2069 Årets resultat

2091 Balanserad vinst eller förlust

2300 Skulder

2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

-3,00 0,00 -3,00
 
Summa kortfristiga fordringar -3.00 0.00 -3.00

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

121 145,08 -19 861,02 101 284,06
94 837,26 0,00 94 837,26

215 982,34 -19 861,02 196 121,32

Summa övriga omsättningstillgångar 215,982.34 -19,861.02 196,121.32

Summa omsättningstillgångar 215 979,34 -19 861,02 196 118,32

SUMMA TILLGÅNGAR 215 979,34 -19 861,02 196 118,32

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

-26 995,57 -32 033,41 -59 028,98
 
Summa bundet eget kapital -26,995.57 -32,033.41 -59,028.98

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

-110 093,77 -26 995,57 -137 089,34
 
Summa fritt eget kapital -110,093.77 -26,995.57 -137,089.34

Summa eget kapital -137 089,34 -59 028,98 -196 118,32

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

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

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-10 000,00 10 000,00 0,00
 
Summa kortfristiga skulder -10 000,00 10 000,00 0,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -215 979,34 19 861,02 -196 118,32

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
ABRAHAMSBERGSKYRKANS UNGDOM 
802007-5118

Utskrivet av Tilly Liman 2022-01-02 11:22:02 Visma eEkonomi
Sida 1 av 1
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Ekonomiberättelse för Abrahamsbergskyrkans ungdom verksamhetsåret 2021 
Årets resultat slutade på +59 028,98kr. Enligt budget planerade vi att gå back med -300kr under 2021. Vi har 
dock minskat vår kassa med 19 861,02 kr under året. 

Anledningen att vi har minskat vår kassa men ändå har ett positivt resultat beror framför allt på att 
församlingen har skrivit av hyresskulden som Abrahamsbergskyrkans Ungdom har haft för hyran från 2018. 
Denna avskrivning på 68 890kr ser därför ut som en inkomst i resultaträkningen (bokförd som gåva), men 
den är för att skriva av skulden (se balansräkning). Föreningen är nu helt skuldfri. 

Inkomna medlemsavgifter för 2021 blev totalt 35 600kr, 8 400kr mindre än budgeterat men 3200 kr mer än 
förra verksamhetsåret. Dessutom har vi fått in fler medlemsavgifter som saknar tillräcklig information för att 
kunna registrera (storleksordning 5-8 stycken). Vi hoppas att denna ökning i medlemsavgifter går att koppla 
till att vi har bedrivit mer verksamhet under 2021 än vad vi gjorde under 2020 och därför också kunnat 
välkomna nya medlemmar inför höstterminen i större utsträckning än vad som var möjligt inför hösten 2020, 
pga det osäkra läget med COVID-19. Föreningens administratör (f.n. Simon Gunner) 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 eller 
annat ändamål under året. 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. 

Den stora minskningen i kassa beror på dels på att vi har fått mindre bidrag och gåvor under året mot vad vi 
hade budgeterat mot. Dessutom har vi under året valt att investera i nya tält till scouterna (ca 29 000kr) vilket 
har varit en större utgift. Föreningen har köpt en ny dator till expeditionen som kommer att installeras under 
2022. Den nya datorn bekostades genom ett bidrag från Bromma stadsdelsnämnd. Som vanligt så har den 
årliga avgiften för kontorsmatriel (tillgång till kopiator/scanner, wifi, telefon) legat på ca 12 000kr. 

Vi har under året fått 7500kr i bidrag från Bilda och 5000kr från SFA. Pengarna var försenat från 2020 och 
var för att subventionera fjällvandringen som scouterna genomförde 2020 och pengarna från SFA kommer att 
användas under 2022. 

Att vi minskar vår kassa i år är ingen fara då vi under de senaste åren har haft positiva resultat (under 2020 
gick vi plus med 26 995,57 kr) vilket är pengar som vi kan använda för att täcka upp för kapitalminskningen 
i år. Dessutom så har Abrahamsbergskyrkans Ungdom ett sparkonto med pengar från tidigare år som vi kan 
använda när vi behöver göra större investeringar. 

Ekonomiberättelsen är skriven av: Tilly Liman, kassör	



�
Förslag till medlemsavgift för 2023  

Styrelsen föreslår att vi fastställer medlemsavgiften för verksamhetsåret 2023 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 2022  

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 2022 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, och 
tonårskvällar.  
 
Dessa grupper är närmare bestämt:  

• Körlek (3-5 år)  

•  Barnkören Abrakadabra (förskoleklass till årskurs tre)  

•  Musikalkören Singsalabim (årskurs fyra till sex)  

•  Ungdomskören (årskurs sju och uppåt)  

•  Scout (8-15år)  

 Tonår (årskurs sju och uppåt)  
 
Utöver den ordinarie verksamheten vill vi under 2022 arbeta särskilt mot tre mål:  

1. Genomföra en rekryteringskampanj  

Vi vill att fler ska få höra om vår verksamhet och få chansen att delta som deltagare eller ledare. Därför vill 
vi under året genomföra en rekryteringskampanj, anpassad efter de olika verksamheternas behov.  

2. Utveckla och förbättra våra kommunikationsvägar  

Vi har tyckt att kommunikation på olika sätt den senaste tiden har varit svårt. Det har blivit särskilt tydligt 
under de senaste årens pandemi (covid-19), när man inte kunnat träffas riktigt som man gjort förr. Vi ser stor 
möjlighet till förbättring och vill under året arbeta med att utveckla och förbättra våra kommunikationsvägar, 
både inom ledargruppen och mellan verksamhet och deltagare.  

3. Uppmuntra genomförandet 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. Vi vill också belysa att man kan bidra till samhället på andra 
sätt än med pengar, som exempelvis med tid och ansträngning Därför vill vi att så många av våra 
verksamheter som möjligt ska genomföra olika samhällsfrämjande aktiviteter. Det kan till exempel handla 
om att ge sig ut och plocka skräp eller att berätta om hur viktigt det är att ge av sin tid och engagera sig 
ideellt.  



Företagsnamn ABRAHAMSBERGSKYRKANS UNGDOM
Organisationsnummer 802007-5118
Räkenskapsårets början (ÅÅÅÅMMDD) 20220101
Räkenskapsårets slut (ÅÅÅÅMMDD) 20221231
Valuta kr
Budgetnamn 2022

Konto Beskrivning Årstotal

3050 Försäljning vara 1 000
3060 Försäljning fika/mat 4 000
3514 Försäljning av julgranar 10 000
3901 Medlems- & verksamhetsavgifter 37 200
3902 Aktivitetsavgift (hajk etc.) 67 000
3987 Erhållna kommunala bidrag 15 000
3988 Erhållna bidrag Equmenia 9 000
3989 Övriga erhållna bidrag (Bilda etc.) 5 000
3990 Gåvoinsamling för vidare distribution 0
3993 Erhållna donationer och gåvor 8 000
4000 Inköp av varor 0
4510 Böcker och material -18 000
4511 Livsmedel (fika etc.) -5 000
4512 Deltagaravgifter (konferenser, stämmor etc.) -70 000
4519 Reseräkningar -3 000
4520 Övriga kostnader -6 000
4630 Lägerbidrag -7 000
4640 Ledarvård -5 000
5010 Lokalhyra 0
5420 Programvaror -3 000
6110 Kontorsmateriel -15 000
6570 Bankkostnader -1 600
6980 Föreningsavgifter (Equmenia, Scouterna etc.) -15 000
6993 Lämnade bidrag och gåvor -2 000
6994 Gåva Diakonia -6 000

-400



Konto Beskrivning Körer Scout Tonår
3050 Försäljning vara 1 000
3060 Försäljning fika/mat 1 000 3 000
3902 Aktivitetsavgift (hajk etc.) 60 000 7 000

4510 Böcker och material -3 000 -10 000 -4 000
4511 Livsmedel (fika etc.) -1 000 -3 000
4512 Deltagaravgifter (konferenser, stämmor etc.) -60 000 -7 000



�
Proposition: Förslag till ändringar i Trygghetsplan för Abrahamsbergskyrkans 
ungdom 

Ändringar i trygghetsplanen markeras med lila text nedan.  

Trygghetsplan för Abrahamsbergskyrkans ungdom  
Abrahamsbergskyrkans ungdom vill skapa trygga grupper med god dynamik där alla barn känner sig 
respekterade. Därtill ska även alla ledare kunna känna trygghet och tydlighet inför hur de ska agera när något 
händer. Detta dokument beskriver Abrahamsbergskyrkans ungdoms arbete med och utgångspunkten för 
genomförandet av en trygg verksamhet för alla inblandade.  

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.  

Trygga möten 
I enlighet med både Equmenias och Scouternas riktlinjer ska alla Abrahamsbergskyrkans ungdoms ledare gå 
kursen Trygga möten minst en gång var tredje år. Scoutledare behöver gå webbkursen, men uppmuntras även 
delta på livekurs. Ledare i övriga verksamheter kan endast gå livekurs, antingen på plats eller digitalt. För att 
möjliggöra detta anordnar Abrahamsbergskyrkans ungdom egna utbildningstillfällen minst en gång per år 
samt informerar ledargruppen när utbildningen ges utanför Abrahamsbergskyrkan. 

Ansvarig ledare för verksamhetsgruppen har ansvar att informera samtliga ledare i verksamhetsgruppen om 
kravet att gå Trygga möten, samt att stänga av ledaren som inte gjort det. Församlingens anställda barn- och 
ungdomsansvariga har ansvar för att informera ansvarig ledare i verksamhetsgrupperna om vilka ledare som 
inte gått kursen. När församlingen inte har någon anställd barn- och ungdomsansvarig ligger detta ansvar på 
församlingsföreståndaren. 

Registerutdrag 
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. I november 2020 beslutade 
Scouterna att ett registerutdrag ska visas upp av alla ledare i deras verksamheter som är över 15 år.  

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. Det 
gäller alla ledare och styrelsemedlemmar över 15 år, oavsett verksamhetsgrupp. 

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 vid nytt 
kalenderår, senast när verksamhetens börjar. Om ledare 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.  

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 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 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
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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 
ungdomsansvariga 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.  

Trygghet på nätet 
Som en del av Abrahamsbergskyrkans ungdoms kommunikation och synlighet utåt finns 
Abrahamsbergskyrkans ungdom på flera platser på nätet, bland annat den egna hemsidan och på sociala 
medier som Instagram. Inlägg illustreras ofta och gärna med foton från verksamheten. Foton som finns 
tillgängliga för allmänheten att se får dock inte visa deltagares ansikten eller på annat sätt göra deltagare 
identifierbara för utomstående. Abrahamsbergskyrkans ungdom önskar att verksamheternas ledare också på 
sina privata konton undviker detta. Verksamheternas ledare får dock tydligt förekomma på publicerade foton, 
så vida ledaren själv inte önskar annat. 

Andra viktiga dokument 
Abrahamsbergskyrkans ungdom har antagit ett antal andra dokument som också påverkar trygghetsarbetet. 
Dessa hålls uppdaterade och finns lättillgängliga att läsa av ledare, som ska se till att känna till informationen 
som dessa dokument innehåller. 

Andra viktiga dokument är bland annat: 

• Krisplanen 

• GDPR-policyn 

• Hållbarhetspolicyn 

• Förslag till riktlinjer för incidenter mellan barn i barngrupper när något går lite för långt [kommer att 
arbetas fram].  


