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Kort om SAM
SIFFROR
svenska alliansmissionen (sam)
är ett kristet trossamfund sprunget
ur den andliga väckelsen i Sverige i
mitten på 1800-talet. Vi är en rörelse
med anslutna församlingar som tillsammans vill leda människor till ett
liv med Jesus Kristus. Detta strävar
vi efter på lokal, nationell och internationell nivå. Vårt uppdrag är att
stödja församlingarna och samordna
resurser för Guds rikes tillväxt i
Sverige och internationellt.

2019

2018

Medlemmar

14 045

13 810

Församlingar

155

154

Utsända missionsarbetare (nationella och internationella)

35

37

Ordinerade och mottagna pastorer på årskonferensen

4

7

Församlingsplanteringar i Sverige

10

10

Internationella arbeten (majoriteten sker i samarbete med andra aktörer) 46

43

Länder vi arbetar i1

21

19

Systerkyrkor (internationella kyrkor/samfund grundade av våra medarbetare2)

9

9

Årsomsättning, mkr

38 415

36 772

1

Här räknar vi inte med de 25 länder där organisationen SAT-7 sänder kristna tv-program, vilket vi stödjer.

Undantag: Allianskyrkan i Botswana är grundad av Allianskyrkan i Sydafrika, Allianskyrkan i Malawi är
grundad av Allianskyrkan i Zimbabwe.
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UTSÄNDA MISSIONSARBETARE

Årsbok 2020

3

Varma möten
&
nya utvecklingsområden
MISSIONSFÖRESTÅNDARE KJELL LARSSON SAMMANFATTAR ÅRET

när vi lägger år 2019 bakom oss är
det flera händelser och uppgifter jag
minns med tacksamhet. Jag tänker
bland annat på det gedigna arbete som
vi tillsammans har genomfört för att se
över hur vår samfundsorganisation är
upplagd och fungerar. Vi konstaterar
att strukturen i vår organisation är
anpassad för tider som varit. Vi behöver
se till att vi har de bästa förutsättningarna för att fungera bra i vår tid
och under åren som ligger framför.
En sådan förändring påverkar våra
stadgar, och därför har även de fått en
genomgång. På årskonferensen 2020
presenterar vi de tänkta förändringarna
inom organisationen och ett nytt
stadgeförslag, för att beslut ska fattas av
ombudsmötet.
Vi har under året fortsatt att arbeta
intensivt utifrån vår vision och de
utvecklingsområden som tagits fram.
Detta har presenterats vid ombudsmötet och antagits av SAM-styrelsen.
Visionen lyder: Vi vill tillsammans ta
emot, formas av och gestalta Jesus Kristus
i världen. Denna formulering har gett
upphov till fyra utvecklingsområden
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som definierar vad vi vill satsa på fram
till år 2025: andlig fördjupning, evangelisation och församling, social rättvisa
samt skapelse och miljö. Du kan läsa mer
om hur vårt arbete har utformats inom
respektive område på sidorna 9-10.
Höjdpunkterna för oss som är anställda
inom samfundet, är utan tvekan när vi
får träffa SAM:are i olika sammanhang.
Vi har vid flera tillfällen fått förmånen
att komma ut till er i församlingarna,
både för enskilda besök och under
exempelvis vinterns Trettondagsmöten
och höstens Tillsammanskvällar. Att få
möta flera tusen SAM:are och SAU:are
under vår gemensamma årskonferens på
Gullbrannagården var kanske det allra
största. Alla dessa sammanhang, där
vi möter Gud tillsammans och känner
den varma gemenskapen, är fantastiska.
Självklart gläds vi med SAU som i
juni genomförde ett välarrangerat
UV-scoutläger utanför Värnamo, ett
storläger med närmare 4 000 deltagare.
Att få möta alla härliga UV-scouter,
ledare och volontärer påminner mig
åter om vilka underbara organisationer

SAM och SAU är. Samspelet mellan
barn, tonåringar, volontärer i 70-80 års
ålder och alla däremellan, speglar en
gemenskap som är helt unik och som
utgör ett starkt vittnesbörd. Detta stora
arrangemang, tillsammans med andra
SAU-arrangemang under sommaren,
samlar dessutom in en betydande ekonomisk gåva till SAM:s internationella
projekt. Generositeten bland våra barn,
ungdomar och ledare låter glädjen och
gemenskapen få ringar på vattnet, över
hela världen.
Nu ser vi fram emot ett nytt år i Herrens tjänst och gemenskap. Även om
2020 har blivit ett märkligt år på grund
av coronapandemin, så kvarstår uppdraget att gå ut i hela världen och göra
alla folk till lärjungar. Hela världen
innefattar både grannen runt hörnet
och avlägsna folkgrupper, som alla ryms
i Guds skapelse. Jag ser fram emot att
tillsammans med er stå upp för Jesus
Kristus i ett vittnesbörd, både genom
ord och handling.
Guds välsignelse!
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det hände 2019
MARS: KATASTROFINSAMLING
I mitten av mars månad drog cyklonen Idai in över sydöstra Afrika och
orsakade stor förödelse. En dryg månad senare drog ytterligare en cyklon
fram och ödelade ännu fler områden. SAM mobiliserade sig snabbt. Med
hjälp av samordning från internationella medarbetare, systerkyrkors vilja
att hjälpa till och en katastrofinsamling kunde hjälp från oss nå fram i
drabbade områden.

APRIL: FÖRSAMLINGSLYFTET
Drygt 70 personer samlades på Mullsjö folkhögskola i april, för en
heldag kring olika aspekter av församlingsengagemang och ledarskap. Deltagarna fick välja bland seminarier med olika inriktning där
styrelser, barn- och ungdomsledare, lovsångsledare, missionsråd
och många andra kunde hitta något intressant att lyssna på. Dagen
avslutades med bön och lovsång.

MAJ: ÅRSKONFERENSEN
SAM och SAU:s gemensamma årskonferens hölls under Kristi himmelsfärdshelgen på Gullbrannagården. Dagarna var späckade av undervisning,
lovsång, barnmöten, bön, ombudsmöten, mat och roliga aktiviteter.
Nytt för i år var Världens tält som samlade utställare, konferensbyrå och
radiosändningar. Konferensen lockade folk i alla åldrar.

MAJ: NYA SAM-FÖRSAMLINGAR
Vid årskonferensen fick vi ta emot fem nya medlemsförsamlingar.
Två av dessa var tidigare Alliansförsamlingar som har gått samman
med annan församling på orten – Hokbygdens frikyrkoförsamling och
Hångers Frikyrka. Tre församlingar med rötter utanför Sverige blev
också medlemmar – Iranian Grace Church i Sollentuna och Västerås
samt Medhani Alem Eritreanska Församlingen i Göteborg.
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det hände 2019
JULI: NYTT ARBETE I SYRIEN
SAM:s missionsföreståndare och administrative chef besökte under
sommaren Syrien, tillsammans med pastor Fouad Rasho. Fouad har
startat organisationen Ester’s Help för att möta de behov som just
nu finns i Syrien, och från 2019 är SAM en samarbetspartner i detta
arbete. Syftet är till stor del att ena kristna grupper och stärka
dessa i att försonas och på nytt bygga upp sitt land.

AUGUSTI: HÅLLBART LEDARSKAP
Höstterminen 2019 drog SAM igång Hållbart ledarskap. Det är en utbildning som syftar till att utrusta ledare för kommande utmaningar i samfundet och i församlingarna. Utbildningen har 16 deltagare och pågår under
tre terminer. Vid träffarna lyfts ledarskapsfrågor ur olika perspektiv med
både gäster och egna resurser inom SAM som föreläsare.

SEPTEMBER: NY INTERNATIONELL MEDARBETARE
I september flyttade SAM:s internationella medarbetare Elinor till
norra Mellanöstern. Till en början ligger hennes fokus på att lära sig
språket fullt ut. Därefter är målet att jobba med församlingsgrundande
arbete. I landet är det lagligt att byta religion, men många blir ändå
utsatta för trakasserier. Därför vill hon även arbeta med själavård och
vara ett samtalsstöd för dessa människor.

OKTOBER: TILLSAMMANSKVÄLLAR
Under hösten arrangerade SAM och SAU Tillsammanskvällar på sex olika
platser i landet. Kvällarna handlade om hur vi tillsammans inom vår rörelse
kan skapa förutsättningar för samarbete mellan generationer och se varandras styrkor. Deltagarna fick bland annat samtala kring borden om hur
yngre kan ges större inflytande, samtidigt som den äldre generationens
erfarenhet kommer till nytta.
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VISION
Vi vill tillsammans
ta emot, formas av och gestalta
Jesus Kristus i världen.

ÖVERGRIPANDE MÅLBILD
Svenska Alliansmissionen skapar sammanhang för människor att ta emot Jesus Kristus
och växa i lärjungaskap. Vi når ut med evangeliet lokalt, nationellt och internationellt.
Nya kristna gemenskaper formas och en positiv utveckling är tydlig i våra församlingar.
Vi möter den utsatta människans behov och bidrar till ett hållbart samhälle.

STRATEGI – UTVECKLINGSOMRÅDEN

Andlig
fördjupning

Evangelisation
& församling

Social
rättvisa

Skapelse
& miljö

FÖRUTSÄTTNINGAR
För att Svenska Alliansmissionen ska kunna utvecklas förutsätter det
ett växande engagemang i rörelsen. Särskilt nyckelgenerationens (25-40 år)
engagemang är central för rörelsen på sikt.
bön • givande • deltagande • förnyat ledarskap • motiverade medarbetare

VÄRDERINGAR
Vi tror på Jesus Kristus.
Vi följer Jesus Kristus.
Vi skapar utrymme för möten med Bibelns Gud.
Vi tror att församlingen har en central plats i Guds plan för världen.
Mission är vårt ursprung, vår identitet och vår framtid.
Vi har omsorg om människan och skapelsen.
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ANDLIG
FÖRDJUPNING
Vi vill hjälpa varandra att leva nära Jesus Kristus och låta tron prägla hela livet.
Andlig fördjupning sker framför allt i församlingarnas och
medlemmarnas dagliga liv, men samfundets olika arrangemang har också velat bidra till andlig fördjupning. Årskonferensen i maj hade temat Våga komma närmare och handlade
om att komma närmare Jesus, varandra och andra. Vi tror att
när vi närmar oss Jesus får vi del av hans kärlek och sanning,
en kärlek som får praktiska konsekvenser för hur vi lever våra
liv. Huvudtalare på konferensen var Rickard Sundström och
under tre kvällsmöten talade han om att komma närmare
Jesus i tillvaron, frånvaron och närvaron. Rickard hade också
fått ett par profetiska tilltal till SAM och det bidrog till en
ton av andlig fördjupning under hela konferensen.

Ett sätt att fördjupa sig andligt är att gå en bibelskola eller
lärjungaskola. BibelVinter är vår årligen återkommande kurs
på Mullsjö folkhögskola, där deltagarna får fördjupa både sin
bibelkunskap och sitt böneliv under fyra veckor. SAM har
också tillsammans med SAU gjort en särskild satsning på att
unga människor ska kunna gå internationella lärjungaskolor,
genom att erbjuda ett stipendium för detta syfte. Att gå en
internationell lärjungaskola ger en unik möjlighet att växa
i tron tillsammans med kristna vänner från andra delar av
världen. Från och med 2019 har den som är mellan 18-29 år
kunnat söka detta Gå-stipendium på 2 000 kr per månad i
upp till ett halvår.

EVANGELISATION
& FÖRSAMLING
Vi vill leda människor till ett liv i tro på Jesus Kristus och forma gemenskaper där troende växer som lärjungar.
För att öppna för utveckling inom området evangelisation
och församling erbjuder vi Paulusprogrammet, en ettårig
distanskurs som handlar om församlingsplantering och nya
sätt att vara kyrka. SAM driver Paulusprogrammet i samarbete med Mullsjö folkhögskola och Equmeniakyrkan. I
maj var det elva deltagare som avslutade kursen och i augusti
anslöt nio personer till det nya läsåret. En del av deltagarna
är inriktade på att plantera nya församlingar, andra står i
förändringsarbete och förnyelse i sina etablerade sammanhang. Ett av kursens fokusområden är att stärka deltagarnas
kompetens att dela evangeliet och träna lärjungar. Att
människor kommer till tro och blir lärjungar är nyckeln
till framgång, både för nya och gamla församlingar.

De senaste åren har vi valt att satsa allt mer på evangelisation genom sociala medier, ett framgångsrikt sätt att nå
människor som aldrig har hört talas om Jesus. Våra medarbetare Shino och Shania Gabo når ut till somalier över hela
världen genom sitt mediaarbete. En ung somalisk kvinna i
Egypten tog del av deras program. Hon lyssnade noga och en
kväll tog hon mod till sig och ringde kontaktnumret. Shania
svarade på det inkommande samtalet och kvinnan berättade;
”Idag har jag bestämt mig. Jag har lämnat den lögn jag levt
i och öppnat mig för Sanningen”. Shino och Shania får ta
emot fler telefonsamtal än någonsin och inte sällan leder det
till samtal och bön med somalier som vill öppna sina liv för
Jesus Kristus.
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SOCIAL
RÄTTVISA
Vi vill skapa förutsättningar för människor och samhällen att ta sig ur fattigdom, utanförskap och förtryck.
Vi arbetar för social rättvisa på flera plan. Internationellt har
vi alltmer vänt blicken mot inbördeskriget i Syrien, som har
pågått sedan 2011 och fortfarande river upp våldsamma sår
bland en hårt prövad befolkning. Under 2019 gick SAM in i
ett arbete i Syrien, som startats av Fouad Rasho, pastor i Allianskyrkan Hjällbo. Det går bland annat ut på att skapa kristna
nätverk och mötesplatser för att bidra till återuppbyggnad av
samhället. Men det innebär också att ge konkret nödhjälp i
form av matpaket, hygienartiklar, filtar och skolmaterial, där
behov finns.
Nationellt arbetar SAM med social rättvisa bland annat
i form av integrationsinsatser. Vi deltog som ett av flera
samfund i Konvertitutredningen, som kartlade hur konvertiter

behandlas i asylprocessen, med målet att förändra hur deras
ärenden bedöms. I gruppen #Rättilltro har vi på olika sätt
följt upp utredningen och gett en röst åt konvertiterna.
SAM finns med i Sveriges kristna råd, SKR, som är den
svenska kristenhetens samlade organ med 26 olika medlemskyrkor. Huvudsakligen arbetar SKR med ekumeniska frågor,
såsom människovärde och skapelsefrågor. En stor del av arbetet
går ut på att påverka samhällsopinion och beslutsfattare.
Genom artiklar och samtal samt uppvaktningar till regering
och riksdag blir vi tillsammans en stark kristen röst i samhället som står upp för viktiga värderingar, såsom allas lika
värde och allas rätt att utöva sin tro.

SKAPELSE
& MILJÖ
Vi vill vara en konstruktiv röst och ett positivt exempel för en hållbar livsstil och ansvarsfullt förvaltarskap
av hela Guds skapelse.
Att värna om Guds skapelse har alltid varit viktigt för oss,
men nu ger vi dessa frågor allt större utrymme inom vår
verksamhet. Under 2019 har vi gått in i ett nytt internationellt arbete med tydligt fokus på miljömässig hållbarhet.
Tillsammans med Diakonia jobbar SAM i Somalia med
syfte att förbättra familjers försörjningsförmåga inom odling.
Klimatsmarta interventioner såsom droppbevattning samt
växthus- och jordbruksteknik används i arbetet. I slutet av
året reste Victor Holm, en av SAM:s internationella medarbetare, till området Puntland i Somalia. Ett av uppdragen
var att implementera ett odlingssätt med kapillärbäddar,
men även att prata om växthusodling och odling i stort
med lokala jordbrukare. Det finns ett kunskapsglapp då de
senaste rönen inom odling inte alltid når fram till de fattigare
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länderna i världen. Vi vill på det här sättet hjälpa människor
att odla smartare i en förändringsprocess där vädret har blivit
mer oförutsägbart på grund av klimatförändringar. Kunskap
är viktigt och ger både styrka och självständighet till
människor.
Vi har också tagit ett ordentligt grepp kring SAM:s egen
miljöpåverkan. På kontoret har vi bland annat infört en
resepolicy som lett till ett färre antal körda kilometer med bil,
jämfört med tidigare, och vi klimatkompenserar alla resor
med flyg och bil. Vi har lyft miljöfrågor vid ett antal församlingsbesök och arrangemang. Och vi har varit aktiva i det
ekumeniska samtal kring konceptet ”Grön kyrka”, som förs i
en arbetsgrupp inom Sveriges kristna råd.

Nationell rapport
när vi summerar 2019 års statistik
från våra församlingar, konstaterar vi
med glädje att SAM återigen ökar i
medlemsantal. Vi får gå tillbaka till
1965 för att hitta motsvarande antal
medlemmar i vårt samfund.
Anledningarna till det ökande medlemsantalet är flera. Vi vet att en
bidragande orsak är den omfattande
och uppskattade barn- och ungdomsverksamheten som bedrivs i våra församlingar. Bakom detta arbete finns ett
stort antal människor som vecka efter
vecka engagerar sig som ledare och
möter barn och ungdomar i olika grupper. Vi vet också att Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU, genomför
läger och andra arrangemang som är
mycket betydelsefulla för barn och
ungdomar och där många avgörande
beslut tas.
Även evangelisation bland vuxna
sker regelbundet. Kursen Alpha är
ett verktyg som används av ett flertal

14 000

e
14 045 m

13 000

2011

2013

församlingar, och som bidrar till att
människor hittar en tro och en församlingstillhörighet. Under 2019 möttes
25 alphagrupper med sammanlagt 287
deltagare bland SAM:s församlingar.
En annan avgörande orsak till att
samfundet har vuxit de senaste åren är
att vi har fått ta emot nya församlingar
i vår gemenskap. Året som gick fick vi
ta emot fem nya medlemsförsamlingar,
två som nybildats efter samgående med

Församlings- och medlemsantal
SAMFUND

FÖRS.

MEDL.

Endast Svenska Alliansmissionen (SAM)

115

8 348

SAM + Equmeniakyrkan

14

1 810

SAM + Pingst fria församlingar i samverkan (FFS)

13

1 785

SAM + Evangeliska Frikyrkan (EFK)

4

694

SAM + Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

1

21

SAM + Equmeniakyrkan + Pingst FFS

3

382

SAM + EFK + Pingst FFS

3

746

SAM + EFK + Equmeniakyrkan

2

206

Enskilda medlemmar

–

53

Totalt

155

14 045

2015

2017

dlemmar!

2019

andra församlingar och tre med rötter
utanför Sverige. Läs mer om dessa på
sidan 6. Två församlingar avslutades
under året, Källeryds Alliansförsamling
och Ulriksdals missionsförsamling.
SAM hade vid årsskiftet 155 församlingar.
32 av dessa är anslutna till ytterligare
ett samfund och åtta är anslutna till
ytterligare två samfund. Det innebär
att av SAM:s 155 församlingar är det 115
som endast är anslutna till SAM.
Att plantera nya församlingar har länge
stått högt upp på vår agenda. Sedan
2018 deltar SAM tillsammans med nio
andra samfund och rörelser i nätverket
VIDARE. Det gemensamma målet
här är att hjälpa varandra så att våra
församlingar senast 2025 planterar
fler församlingar än vad som läggs
ner. VIDARE omfattar bland annat en
nationell ledningsgrupp, mötesplatser,
en webbplats och resurser i form av
litteratur, statistik och forskning.
Tillsammans kämpar vi för att fler församlingar ska bli sändande och aktivt
forma nya församlingsgemenskaper,
som når fler människor i vårt land. Vi
är tacksamma över att vara en del av
detta initiativ, som vi tror är betydelsefullt för hela Sverige.
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Några för
FÖRSLÖV

Under 2019 upplevde gemenskapen i Förslöv, norra Skåne, ett tilltal om att
utvidga sitt område. Detta ledde till ett initiativ med sång, musik och bön i
Förslövs centrum. Den ökade synligheten gav nya kontakter och samtal med
människor om kristen tro. Efter att ha upptäckt mögel i möteslokalen tvingades de tyvärr att lämna den i september. De har provisoriskt kunnat träffas
i församlingshemmet, men letar efter en egen permanent lokal. Gudstjänsterna
och bibelsamtalsgruppen har ändå kunnat fortsätta, liksom bön, bönevandringar, hembesök och själavårdsamtal. Arbetet bygger på relationerna, inte på
lokalen.

STOCKHOLM: KÄRRTORP
Kärrtorpskyrkan i södra Stockholm arbetar för att nå ut med
evangeliet i stadsdelen Kärrtorp
med omnejd. Församlingens café
är en uppskattad mötesplats och
samtalen kring fikaborden glider
ofta in på frågor om kristen tro.
Att bjuda på nygräddade pannkakor på Kärrtorps torg varannan
fredagskväll är ett annat sätt
att nå ut. Man tycker sig se att
intresset för kristen tro växer och
har bland annat delat ut boken
”Bara ljuset kan besegra mörkret”
(Sebastian Stakset) till många av
caféets besökare.

MALMÖ: ROSENGÅRD
SAM:s team i Malmö arbetar i stadsdelen Rosengård med omnejd. Deras
fokus är att nå muslimer, hinduer
och sikher, och teamet har byggt upp
ett stort kontaktnät bland människor
från många olika språkgrupper. En
av familjerna i teamet har startat en
församling som samlar indier med
telugu som modersmål. Samlingarna
hålls mestadels i deras hem. Den
andra familjen i teamet har startat
flera bibelstudiegrupper med muslimer, främst från Pakistan, och
besöker ofta moskéer för att samtala
om Jesus och den kristna tron. Under
året har teamet engagerat sig i en
lokal cricketklubb för att få nya kontakter bland asiater. Engagemanget
i klubben är också ett sätt att bidra
till en positiv närvaro i Rosengård.
Wesleykyrkan i Limhamn fungerar
som stödförsamling i arbetet och tillsammans med dem startade teamet i
november ett språkcafé i Rosengårds
centrum. Arbetet i Malmö är ett
samarbete mellan SAM, OM Sverige
och Equmeniakyrkan.
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LÄNDER DÄR VI HAR SYSTERKYRKOR
Botswana
Eswatini (f.d. Swaziland)
Hongkong/Macau
Indien
Japan
Malawi
Moçambique
Sydafrika
Zimbabwe
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Centralasien

Samhällsutveckling
Skola och utbildning
Hälsa och omsorg

Egypten

Skola och utbildning

Eswatini

Hälsa och omsorg

Indien

Skola och utbildning

Malawi

Samhällsutveckling
Skola och utbildning
Evangelisation
Församlingsplantering

Mellanöstern
och Nordafrika

Evangelisation

Moçambique

Evangelisation
Pastors- och ledarutbildning
Samhällsutveckling

Rumänien

Samhällsutveckling
Skola och utbildning

Somalia

Samhällsutveckling

Sydafrika

Skola och utbildning
Pastors- och ledarutbildning

Syrien

Samhällsutveckling

Tchad

Hälsa och omsorg
Skola och utbildning

Zimbabwe

Församlingsplantering
Pastors- och ledarutbildning

EED

CENTRALASIEN

Här redovisas de arbeten vi är delaktiga i, men där vi inte har egna anställda
medarbetare. Samtliga sker genom eller tillsammans med samarbetsorganisationer.

N

AV

Bibelöversättning
Evangelisation
R

S

LA

O N **

SYDOSTASIEN
Pastors- och ledarutbildning

N

A

LA

RSS

Bibelöversättning

&A
SVE N

N

L IS

F
B ET H RIT Z EL

L
**

PAPUA NYA
GUINEA
Bibelöversättning

* i samverkan med OM Sverige
** i samverkan med Folk&Språk
*** i samverkan med Reach Beyond
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ningar
Några fördjup
MEDIAMISSION

NORDAFRIKA

Urdu, somaliska och ryska är tre språk
där evangeliet förkunnas genom media
av våra medarbetare. Sture Nordquist
har länge jobbat med att stödja och
coacha församlingsarbete och radioproduktion i Tjuvasjien, i västra Ryssland.
Radioprogrammen berör många lyssnare
och sänds under måndags- och onsdagskvällar. Sture har också funnits i ett
team som utvecklar en studio, för att
kunna sända program till folkgrupper i
södra Ryssland, där det kristna vittnesbördet är mycket begränsat. Facebook,
Youtube, WhatsApp och tv-kanaler
ger unika möjligheter att nå fram till
människor världen över. Naveed Malik
når på det sättet tusentals urdutalande
människor världen över, från sin bas här
i Sverige. Även Shino och Shania Gabo
jobbar via media med att nå somalier i
många länder. De får ofta rapporter om
att människor har mött Jesus tack vare
deras sändningar.

Många av våra utsända
medarbetare arbetar i länder
som präglas av politisk
instabilitet och förtryck av
kyrkan. John och Anette
Andersson lever i ett land
i Nordafrika där politisk
oro bubblar under ytan.
Den unga generationen
ger uttryck för hopplöshet
och likgiltighet, eftersom
möjligheterna till utbildning
och arbete är små. De få
kristna som finns måste vara
ytterst försiktiga med vad
de säger och gör och tvingas
samlas i hemlighet. John och
Anette samlar människor till
livsåskådningskurser, barnklubbar och undervisning i
engelska. Genom ett nystartat
yrkesutbildningscenter ges
unga män teoretisk och
praktisk träning i mekanik
och goda ”livsprinciper”.
Dessa sammanhang skapar
kontaktytor och fördjupar
relationer. Ambitionen är
att vara en positiv kraft för
samhällsutveckling och att
dela hoppets budskap i Jesus
Kristus, bland människor
där de allra flesta aldrig har
hört evangeliet tidigare.

MOÇAMBIQUE
Diane och Asante Manu bor i Pemba, Moçambique. Förutom allt arbete
med katastrofhjälp efter vårens två cykloner, ger de bland annat också
undervisning på en bibelskola i staden. Här formas eleverna av Guds
ord och de utrustas för ett liv i lärjungaskap. En kursdeltagare på en
äktenskapskurs reflekterade: "Hur ska jag kunna visa kärlek, ge komplimanger och uppmuntran, när jag aldrig har vant mig vid det hemifrån?"
I samtalet som följde omkring Jesu exempel och Andens hjälp insåg
mannen att det kanske finns en väg framåt ändå, och han uttryckte
med emfas: "Detta kärlekslösa beteende ska ta slut med vår generation!"
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SYDOSTASIEN
Anna och Sven Larsson arbetar sedan
15 år tillbaka i ett land i Sydostasien.
Landet är en enpartistat där alla typer av
samlingar ses som ett potentiellt hot mot
regimen. Detta påverkar sedan länge de
kristnas möjligheter att samlas och verka
här. Anna och Sven arbetar bland annat
med ledarutbildning och själavård för
pastorspar och enskilda. De gläds över
de förändringar som sker när människor
bättre förstår sin egen kultur och historia
ur ett bibliskt perspektiv, och hur detta
påverkar ledarskapet och relationerna
inom församlingen samt till icke-troende
grannar och släktingar.

det är stort att få tillhöra en lokal
församling. Och det öppnar sig unika
möjligheter när många församlingar
fattar varandras händer för en gemensam sak. Under året har vi tillsammans
varit aktiva i ett 20-tal länder genom
ungefär 45 olika arbeten. Vi har haft
21 egna medarbetare utsända på olika
håll i världen. En av årets höjdpunkter
för mig var att sända Elinor till norra
Mellanöstern med fokus på församlingsgrundande arbete. Vi vill fortsätta
se fler arbetare och mer resurser till de
folkgrupper där evangeliet ännu inte
förkunnats för den stora majoriteten
av befolkningen. Det är inte rättvist
att många människor får del av de
goda nyheterna både två, tre och fyra
gånger, när 40 % av världens befolkning ännu inte har hört evangeliet en
enda gång. Vi vill samverka med Gud i
hans fortsatta längtan att omfamna fler
människor med sin nåd och kärlek.
När vi förmedlar hoppets budskap vill
vi göra det genom ord och handling.
Maria Gustafsson sändes ut till Tchad
i början av året för att påbörja det långsiktiga arbetet med alfabetisering, som
senare ska leda till ett bibelöversätt-

ningsarbete i folkgruppen mulgi. Här
krävs stort tålamod och mycket kärlek
under en lång tid, för att vi till sist ska
få fira en nytryckt bibelöversättning
samt nödvändigt skolmaterial. Bibeln på
språket mulgeni skapar förutsättningar
för Gud att bygga sin församling bland
mulgifolket, medan utbildningsmaterial
ger människor möjlighet att lyfta sig ur
extrem fattigdom. Detta är ett långsiktigt arbete, inte bara för den som
utför uppgiften på plats, utan också för
alla oss som ber och ger ekonomiskt
stöd. Under de senaste åren har vi till
exempel sett ett historiskt genombrott
för evangeliet bland somalier världen
över. Då är det så tacksamt att det
tidigare har funnits bibelöversättare och
församlingar som tagit fram en bibel på
somaliska, för en tid som denna.

tillsammans mot gemensamma mål, då
sker den stora förändringen. Det ser vi
exempelvis genom sömnadskurser och
symaskiner i Malawi, genom mekanikerutbildning och verktygslådor i Tchad
och genom självhjälpsgrupper och mikrofinansiering i Moçambique.

I vår ambition att skapa förutsättningar
för människor att ta sig ur fattigdom,
förtryck och utanförskap styr vi alltmer
mot att just ”skapa förutsättningar”.
Pengar och resurser i sig åstadkommer
ingen långsiktig förändring. Men
när människor och gemenskaper ges
förutsättningar att resa sig, och på
kreativa vägar som de själva äger, arbeta

Allt detta och mycket mer blir möjligt
när vi står tillsammans. Det är stort
att tillhöra en lokal församling med en
global vision!

Under hösten inledde vi ett samarbete
med Diakonia i Puntland, Somalia,
med målet att utveckla motståndskraft
mot kriser i utsatta samhällen. Klimatförändringarna ger perioder av svår
torka som äventyrar familjers förmåga
att överleva, då 70 % av befolkningen
i Somalia är beroende av jordbruk och
boskapsskötsel. Vår ambition är att
stärka framförallt kvinnors roll i samhällsbygget, genom att ge dem kunskap
och verktyg för hållbara odlingsmetoder.

TEXT:

martin ström

internationell missionsledare
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Katastrofhjälp
efter cykloners
framfart

Våren 2019 drabbades flera länder i sydöstra Afrika av en
humanitär katastrof efter att två cykloner ödelagt stora områden.
SAM som har internationella medarbetare och flera systerkyrkor
i området kunde snabbt agera för att hjälpa utsatta människor.
18
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– vi förstod snabbt att cyklonen
Idai hade drabbat områden främst i
Moçambique, men även i Zimbabwe
och Malawi där vi har systerkyrkor,
berättar Martin Ström, internationell
missionsledare.
På SAM:s kontor ställdes arbetet fort
om för flera i personalen för att hantera
den uppkomna situationen. Martin
försökte få kontakt med systerkyrkorna
i området och alla rapporterade tillbaka att de under
omständigheterna mådde
väl. Alla utom en. Från
kyrkan i Beira, Moçambique, där cyklonen dragit
fram som hårdast, var det
tyst.

Efter en dryg vecka kom så livstecken
från systerkyrkan i Beira. Pastorsfamiljen mådde väl, men vittnade om många
som förlorat livet och byggnader som
förstörts, inklusive delar av den egna
kyrkan.
Jan-Eric och Liza hade en nära dialog
med systerkyrkorna i de drabbade områdena och åkte efter några veckor till

Kenneth, som drog in över landet en
månad senare.
– Efter att den andra cyklonen dragit
in bistod Diane och Asante med direkt
nödhjälp i sin egen stad och de gav oss
dagliga uppdateringar, vilket bidrog till
att vi kunde rikta våra hjälpinsatser så
att de nådde fram till några av de mest
behövande.
Genom katastrofinsamlingen
kom det in 1 213 000 kr som
bidrog till katastrofhjälp
i form av förnödenheter,
men också till uppbyggnad
av några enklare bostäder.
– Många människor i de
här länderna lever i stor fattigdom
och utsatthet. Tillsammans med alla
givare har vi kunnat göra skillnad. Vi
vill rikta ett stort tack till församlingar,
företagare och enskilda personer som
velat bidra, avslutar Martin.

1 213 000 KR

– När vi efter några dagar hade fått en
överblick av situationen bestämde vi oss
för att dra igång en katastrofinsamling.
I Sydafrika hade vi våra internationella
medarbetare Jan-Eric och Liza Janson
på plats som var redo att koordinera en
hjälpinsats. Flera systerkyrkor visade på
en vilja att hjälpa till, trots egen utsatthet och knappa resurser, säger Martin.

Maputo, Moçambique, för att därifrån
kunna koordinera hjälpinsatsen och
förstå situationen ännu bättre.
Medarbetarna Diane och Asante som
bor i norra delarna av Moçambique
jobbade till en början med att hjälpa de
drabbade systerkyrkorna längre söderut
i landet, men de kom själva att hamna
i epicentrum för den andra cyklonen,

MALAWI,
ZIMBABWE &
MOÇAMBIQUE
100 000 kr
• MAT
• HUSHÅLLSREDSKAP
• HYGIENARTIKLAR
• BYGGMATERIAL
• SKOLMATERIAL

TEXT:

karin flygare

kommunikationsansvarig
ILLUSTRATION: carolina
FOTO:

olofsgård

diane manu

MALAWI
54 000 kr
MATERIAL OCH ARBETE FÖR
ATT REPARERA RASERADE
HUS, TILL EXEMPEL:
• CEMENT
• STOCKAR

Distribuerat genom
vår systerkyrka

Distribuerat genom
Diakonia

MOÇAMBIQUE

ZIMBABWE

775 000 kr

200 000 kr

• MAT - RIS, OLJA, SALT, SOCKER

• HUSHÅLLSREDSKAP

• HYGIENARTIKLAR

• KLÄDER

• MYGGNÄT

• SKOLMATERIAL

• MATERIAL TILL PLÅTTAK

Distribuerat genom
våra medarbetare

Distribuerat genom
vår systerkyrka

I denna illustration redovisas ej omkostnader i samband med insamlingen.
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ÅRET MED SAU
när vi ser tillbaka på SAU-året 2019 så är det med
stor tacksamhet. Tacksamhet över de arrangemang
vi har genomfört, alla möten människor emellan
och den enorma arbetsinsats som så många har
bidragit med under året. Utan er som är engagerade
skulle inte SAU vara vad det är. Men det finns givetvis också en stor tacksamhet till Jesus över allt det vi
ser hända i människors liv. Trots allt så är inte SAU:s
huvudsakliga syfte att göra häftiga arrangemang,

outlä
UV-sc
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utan att skapa mötesplatser där barn och unga kan
få ett möte med en levande Gud och växa i efterföljelse.
Vad är det då vi har gjort under året? Allt går inte
att nämna här, men för många blev UV-scoutlägret
”Oslagbart” årets höjdpunkt. Närmare 4 000 scouter
och ledare samlades utanför Bor, Värnamo, för det
fjärde storlägret i ordningen. Det var en varm och

ann aGullbr
len
festiva

ga
Tre da

r

helt fantastisk vecka. Även Gullbrannafestivalen blev
ett starkt minne från sommaren med publikrekord
och en rekordstor beläggning på campingen. Det
svajiga vädret stoppade inte publiken från att komma
och uppleva det kanske starkaste startfältet av
artister vi någonsin haft, med akter som Lecrae och
Electric Banana Band.

M e a su

re

rekordstora barnkörläger, tonårsläger på Bödagården
och Gullbrannagården, konfaläger, ledarutbildningar
och mycket, mycket mer. Ett stort tack till alla er
som på något sätt bidrog till att göra 2019 till ett
fantastiskt år!
TEXT:

jacob ämterlind

generalsekreterare, SAU

Utöver detta genomförde vi också familjeläger,

Bödalä

ge r
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BÖDAGÅRDEN

SA M
H är är
m an
hu v ud

sommaren 2019 gav inte samma vädermässiga högtryck som sommaren 2018,
men gästerna kom ändå att fylla upp
hela campingen under högsommarveckorna. Totalt minskade beläggningen
något jämfört med förra året och vi
sålde ungefär 24 000 gästnätter på
campingen.

17–23 år som haft sina sommarjobb här.
Ungefär hälften av de sommarjobbande
ungdomarna hade jobbat på Bödagården
tidigare och hade därför viss vana av
uppgiften. De kunde snabbt lära ut sina
kunskaper till dem som gjorde sin första
sommar på gården.

Varje vecka under sommaren har vi en
gårdspastor på gården. Vi hade barnmöten under midsommarhelgen och
vecka 27–31. Under veckorna 27–32
hade vi dessutom många konserter,
shower, föreläsningar och gudstjänster.
Veckorna 28–31 erbjöd vi barnaktiviteter
för de små barnen och samlingar för
barn och ungdomar i åldrarna 8–19 år.

Även under 2019 har mycket av arbetet
på Bödagården gjorts genom frivilliga
insatser. Arbetshelgerna på vår och höst
är hektiska och det hanns med en hel
del. Frivilliginsatserna sträcker sig dock
mycket längre än bara till arbetshelgerna, och vi har i år haft mycket god
hjälp av många av gårdens vänner. Ett
stort tack från Bödagårdens sida för all
hjälp.

Under våren och sommaren har vi haft
drygt 40 personer anställda på gården.
Framför allt är det ungdomar i åldrarna

År 2020 kommer många se att mycket
är på gång på campingen. Vi kommer
att färdigställa det nya servicehuset
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före midsommar, ombyggnaden av
reception/butik beräknas vara färdig
till öppningen och några VA-platser
(med nysått gräs) kommer att tas i bruk
som ett test för att se om det är något
att vidareutveckla. Dessutom ska tre
av lekplatserna vara utbytta med nya
fräscha klätterställningar för barnen
att leka i. Det blir också en höjning av
el-kapaciteten på området. Vi ser fram
emot en fin sommar och hoppas att
du känner dig välkommen till oss på
Bödagården.
TEXT:

per henrik huss

föreståndare, Bödagården
FOTO:

marcus westerlund
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GULLBRANNAGÅRDEN

till gullbrannagården ska du kunna
komma och känna att vilopulsen går
ner. Vi vill vara en oas där det både går
att vila och hämta kraft.
Livet på Gullbrannagården varierar
genom året och 2019 inleddes med
SAU:s nyårsläger. Det var då hög puls
och vi är så tacksamma för alla dessa
fina ungdomar.
I början av året fylldes helgerna av
konfirmandgrupper och under veckorna
var det konferenser med kommunanställda. En hundutställning, en
kaninutställning och olika körer från
både Sverige och Danmark gästade oss
också. Lägergårdens kök renoverades
till glädje för både den lokala fritidsgården och sommarens gäster.
Pulsen på våren var jämn och till det
bidrog också våra trofasta helårsboende

campare. När vi kom till slutet av april
steg pulsen avsevärt: säsongsgästerna
rullade in sina vagnar, flera företag
hade kickoff, SAM:s och SAU:s årskonferens arrangerades, lekplatserna fylldes
av skrattande barn och efterfrågan på
glass steg i takt med gradstocken.

Höstens puls bestod av återkommande
gäster från katolska kyrkan, Anonyma
Alkoholister och privata företag. I tillägg
fick vi nya gäster som firade födelsedagar och bröllop, politiska partier
som hade möten. Slutligen i december
dukade vi fram julbuffé.

Kring skolslutet höjdes pulsen ytterligare när Anonyma Narkomaner hade
sitt årliga konvent, utbildning av 50
sommarjobbare genomfördes och både
skolresor och längre konfirmandläger
hölls.

Vi är ytterst tacksamma för ni som har
ett bultande hjärta för gården. Det är
genom bön och givande, det praktiska
arbetet, uppmuntrande ord och allas
besök som gör att Gullbrannagårdens
puls hålls i gång.

Från midsommar till mitten av augusti
var pulsen på topp och flera nätter var
det helt fullt på campingen. Gäster
från in- och utlandet, spännande och
tänkvärda kvällssamlingar, konserter
och pizzaförsäljning i stor skala präglade
dessa veckor.

Tack för ditt engagemang under 2019
och varmt välkommen 2020!
TEXT:

aud j. bengtsson

marknads- och konferensansvarig, Gullbrannagården
FOTO:

natan cowley
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en boende på gården en natt = en gästnatt
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AKADEMI
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FÖR LEDARSKAP OCH TEOLOGI
akademi för ledarskap och Teologi
(ALT) är idag en stabil organisation
med ekonomi i balans och goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. Nya
studenter söker sig till ALT och under
läsåret 2019 har vi haft det högsta
antalet registrerade studenter hittills.
Vårt pastors- och ledarprogram är kronjuvelen där vi fortsätter förbereda för ett
stimulerande och hållbart yrkesliv. Men
vi ger också teologiska program och
fristående kurser för de som vill fördjupa
sig teologiskt för att ta ökat ansvar i
lokala församlingar eller fungera med
denna kompetens i andra yrken.
Men ALT är inte framme än, utan
fortsätter utvecklingen. Efter att ha

beviljats nya examenstillstånd kunde
vi på kort varsel starta vårt masterprogram. Intresset har varit stort och vi
hade till kursstart 13 studenter och fler
på väg in. Studier på avancerad nivå
är forskarförberedande, men fungerar
också som påbyggnadsutbildning. Det
ger oss möjlighet att erbjuda fristående
kurser på avancerad nivå, vilket vi tror
kommer fylla ett viktigt behov av fortbildning framöver.
Enligt planerna startades vår profil
inom diakonalt och socialt arbete
(DIOS) under hösten 2019. Profilen
svarar mot ett snabbt växande behov
och har fått god utvärdering. Kurserna
har även varit tillgängliga som fristå-

ende kurser för andra yrkesgrupper.
Det som är unikt med ALT:s profil är
att den erbjuder möjlighet att koppla
samman teologisk fördjupning med
praktisk förankring och närhet till det
som sker inom den här sektorn. Vi räknar med att de här kurserna kommer
att växa och fortsätta öka i aktualitet.
Vi är tacksamma för året som ligger
bakom oss och sträcker oss mot det som
ligger framför.
TEXT:

niklas holmefur

rektor, Akademi för Ledarskap och Teologi
FOTO:

emmanuel ingelsten
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MULLSJÖ
FOLKHÖGSKOLA

vårterminen 2019 avslutades första
året med KRIK-linjen, som blandar
bibel, träning och hälsa. Vi är oerhört
glada över att detta blev en riktig succé
första läsåret. Med förväntan inväntade
vi sedan höstens antagningssiffror och
glädjande nog var söktrycket bra även
då. Vi kunde ta emot 18 nya deltagare,
varav 16 bodde på vårt internat. Klassen
och dess lärare har satt sin prägel, både
på internatet och atmosfären i skolan,
då de bland annat hållit i andakterna
och även startat en Alphakurs som
genomförts på kvällstid i skolan.
Vi är tacksamma för den lärarinsats
som SAM och SAU bidrar med på
Mullsjö folkhögskola. KRIK-linjen är
ett exempel på detta och ett annat är
BibelVinter. Kursen ges i samverkan
med SAM. Även 2019 blev kursen full
med människor i blandade åldrar och

med olika erfarenhet av den kristna
tron. Det är ett spännande koncept som
vi rekommenderar.
SAU:s konfirmationsläger samlade
30-talet deltagare (ledare inräknat) på
folkhögskolan i början av sommaren.
I det traditionella upplägget ingick att
åka till Gullbrannafestivalen som en del
av lägret.
Det är en utmaning att vara folkhögskola i dessa tider. Vi försöker både
bevara och utveckla de kurser som
rekryterar mycket deltagare, samtidigt
som vi tänker i nya banor och målgrupper utifrån hur samhället förändras.
GrIT-linjen som vänder sig till nyanlända
med målet att klara grundskolenivå har
haft bra rekrytering och deltagarna kan
slussas vidare till Allmän kurs.

Även Småbrukarlinjen vid Allmogegården
lever ett spännande liv med självhushållning och hållbar livsstil. Även
denna linje har haft bra rekrytering och
ligger i tiden.
Vi har renoverat och investerat mycket
i våra fastigheter under 2019, vilket har
tagit både mycket energi och kapital,
men det har varit nödvändigt.
Vi är mycket tacksamma för att så
många församlingar och styrelser med
flera förlägger sina dagar eller dygn hos
oss. Vi hoppas och tror att den yttre
miljön och servicen ska stärka varje
deltagares inre miljö. Välkomna hit!
TEXT:

hans noreliusson

rektor, Mullsjö folkhögskola
FOTO:

anna sandin
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SAM-HJÄLP

med stor tacksamhet summerar
Sam-Hjälp sitt trettionde verksamhetsår.
Ett stort antal mottagarorganisationer
i Östeuropa har fått kontinuerligt stöd
varje månad. Biståndet har gjort det
möjligt för dem att bedriva skolprojekt,
matbespisningar, barnhem och aktiviteter
för barn. De har dessutom gett hjälp
och stöd till ett stort antal familjer,
äldre människor och andra behövande.
Här har också 35 långtradartransporter
med hjälpsändningar från Sam-Hjälp
gett organisationerna stora möjligheter
till hjälpinsatser.
Under året har Sam-Hjälp gått in i
flera nya samarbeten i Rumänien. Ett
av dem är ett utvecklings- och utbildningsarbete utanför staden Pitesti, i ett
område som är tätbefolkat med romska
familjer. Hjälporganisationen Somebody Cares har arbetat här i många år.
De har byggt upp ett stort förtroende
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och gett många människor stöd och
hjälp. För att kunna hjälpa ännu fler
människor pågår nu uppbyggnad av ett
center i en av byarna. Verksamhetens mål
är att finnas som ett stöd för människor
i alla åldrar, från att stötta elever i att
både börja och slutföra skolan, vägleda
dem i utbildning för att få arbete till
att ge äldre och ensamma en hjälpande
hand.
I staden Bistrita har Sam-Hjälp gett
bistånd för att starta och driva hemtjänst som vänder sig till äldre och
ensamma människor, men även till
dem med funktionsnedsättning.
I staden Bacau i norra delen av
Rumänien driver Sam-Hjälp genom
hjälporganisationen Valoare Plus fyra
skolprojekt som riktar sig till barn
i mellanstadieåldern. Under hösten
utökades verksamheten när en second-

hand-affär öppnades. I affären säljs
överskottsmaterial som kommer från
flera olika secondhand-affärer i Sverige.
För att sköta denna verksamhet är en
man anställd, som tidigare försörjt sig
genom pengar som tiggare samlat in
utanför en mataffär i Jönköping.
På hemmaplan i Sverige har vi upplevt
ett ökat intresse från församlingar och
privatpersoner att stödja Sam-Hjälps
arbete. Vi har också fått ett ökat antal
volontärer som med liv och lust gör
Sam-Hjälps omfattande verksamhet
möjlig.
Med Guds hjälp och välsignelser går
Sam-Hjälp in i ett nytt år med nya
utmaningar.
TEXT & FOTO:

jörgen ruther

verksamhetsledare, Sam-Hjälp
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DIAKONIA

diakonia är svenska Alliansmissionens och Equmeniakyrkans biståndsorganisation och arbetar i 25 länder
tillsammans med fler än 400 lokala
samarbetsorganisationer.
Diakonia inspireras av Jesus liv och
gärningar, hur han utmanade dåtidens
maktstrukturer och inte gjorde skillnad
på människor. I hans efterföljd står
Diakonia upp för mänskliga rättigheter och varje människas inneboende
värde. Under året har Diakonias policy,
organisationens värdegrundsdokument,
reviderats. Diakonias arbete vilar på
kristen grund och vi samarbetar med
människor och aktörer med olika livsåskådningar och från olika religioner.
Idag finns en oroande utveckling med
ökande främlingsfientlighet och hot
mot mänskliga rättigheter. Då är det
viktigt att Diakonias arbete är förankrat

hos huvudmännen och i de värderingar
som ligger till grund för arbetet.
Svenska Alliansmissionen och Diakonia bedriver tillsammans ett utvecklingsprojekt i Somalia. Det handlar
om hållbara odlingsmetoder och att i
klimatförändringarnas spår hitta nya
sätt att producera mat. Vi kan lära oss
mycket av pilotprojektet, både av det
som fungerat bra och det som inte gått
enligt plan. SAM, Diakonia och vår
lokala samarbetsorganisation samtalar
nu om nästa steg i projektet.
I Bangladesh arbetar Diakonia med att
stärka flickors rörelsefrihet med hjälp av
cykeln. Med cykel minskar kostnaderna
att ta sig till skolan, flickorna kommer
oftare i tid och resvägen upplevs säkrare,
då kan de gå kvar längre i skolan. Stannar flickorna längre i skolan minskar

risken att de gifts bort tidigt.
En del av Diakonias påverkansarbete
handlar om att bekämpa skatteflykt.
Genom multinationella företags och
individers skatteflykt går utvecklingsländer miste om hundratals miljarder
per år, mer än vad de tar emot i bistånd.
Pengarna skulle kunna gå till sjukvård,
skolgång med mera. När den typen
av sociala trygghetssystem saknas är
det ofta kvinnor som drabbas hårdast.
Diakonia har arbetat länge med frågan,
bland annat emot svenska banker, och
ser nu tecken på att utvecklingen går
åt rätt håll även om det ännu återstår
mycket arbete.
TEXT:

ida hennerdal

projektledare, församlingar
FOTO:

martina holmberg
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SAM
FINNS
OCKSÅ
MED I:
Sveriges kristna råd – SKR
Sveriges frikyrkosamråd – FSR
Svenska missionsrådet – SMR
International Federation of Free Evangelical Churches – IFFEC
Svenska Bibelsällskapet
Mentor Medier (Dagen, Libris)
Studieförbundet Bilda
S&W Innovate AB
Hela Människan
Wettershus retreatgård
Stiftelsen Torpahemmet
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Och så ekonomin...
ett år försvinner väldigt snabbt. I
samband med förra årets årskonferens
visade jag en bild som symboliserade
”ekonomi i balans”. Bilden bestod av en
sten på vatten och en flat långsmal sten
som balanserar ovanpå, med varsin sten
i dess ytterkanter. Bilden symboliserade
ekonomisk balans, men man kan samtidigt förstå att det snabbt kan vicka över
och ge en ekonomi i obalans. SAM har
en imponerande bredd på sin verksamhet, från arbetet på huvudkontoret till
arbetet på respektive gård och skola,
samt nationella och internationella
åtaganden. Alla dessa verksamheter
kräver en ekonomi i balans för att
fungera. Att kunna åstadkomma allt
detta möjliggörs på grund av det trogna
givandet från SAM-medlemmar.

I det bokslut som gjorts för 2019 kan
man se att årets resultat blev -335 tkr. I
detta resultat ligger även bokföringstekniska transaktioner i form av en
periodiseringsfond som påverkar
resultatet negativt med ca 400 tkr. Efter
förändring av ändamålsbestämda medel
(tidigare ej utnyttjade testamentsmedel
och gåvor) blev det kvarvarande resultatet
+9 tkr mot ett budgeterat nollresultat.
Vi är glada för att vi kunnat fördela
över 1 700 tkr i ändamålsbestämda
medel till olika projekt, främst utomlands. Mycket glädjande kan vi konstatera att gåvorna (insamlade medel)
ligger 500 tkr bättre än budget, och
dessutom hade vi en katastrofinsamling för drabbade av cyklonen i sydöstra Afrika som inbringade 1 213 tkr.

Verksamhetens kostnader ligger ca 700
tkr sämre än budget (om man bortser
från utbetalningen till de drabbade av
cyklonen i sydöstra Afrika), vilket kan
förklaras med ett bidrag till Ester’s Help
i Syrien och ökade fastighetskostnader.
Samfundsverksamheten genererar ett
minus på 1 389 tkr, medan fastighetssidan
har ett överskott på 1 054 tkr.
Sammantaget är vi mycket glada över
det redovisade resultatet för 2019, en
ekonomi som är i balans. Tack alla som
gjort det möjligt!
TEXT:

stefan eriksson

administrativ chef
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RESULTATRÄKNING
VERKSAMHETSÅRET 2019
Resultat
2019

Budget
2019

Resultat
2018

Gåvor

23 155

20 841

22 157

Bidrag

3 485

3 440

3 411

11 302

11 527

10 935

473

85

269

38 415

35 893

36 772

Resultat
2019

Budget
2019

Resultat
2018

- 7 967

- 7 738

- 8 027

Anslag och förmedlade bidrag

- 13 061

- 11 397

- 11 436

Personalkostnader

-14 487

- 14 454

- 13 146

Avskrivningar och nedskrivningar

- 1 755

- 1 773

- 1 849

-15

0

- 13

-37 285

-35 362

– 34 471

1 130

531

2 301

Resultat
2019

Budget
2019

Resultat
2018

Resultat värdepapper/fordringar

12

0

12

Övriga ränteintäkter

31

0

18

- 877

- 1 181

- 1 066

296

- 650

1 265

Förändring av periodiseringsfond

- 445

0

- 651

Skatt på årets resultat

- 186

- 620

- 311

ÅRETS RESULTAT

- 335

- 1 270

303

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT

Resultat
2019

Budget
2019

Resultat
2018

Årets resultat enligt resultaträkningen

- 335

- 1 270

303

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
från tidigare år

1 734

1 276

1 959

Reservering av ändamålsbestämda medel
som erhållits men inte utnyttjats under året

- 1 390

0

- 2 422

9

6

- 160

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA INTÄKTER
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader
SUMMA KOSTNADER
VERKSAMHETSRESULTAT

FINANSIELLA POSTER

Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET
/BALANSERAT KAPITAL
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Att både
intäkterna och
kostnaderna blev
större än budget
i år beror mycket
på den extra
katastrofinsamlingen vi g jorde
i samband med
cyklonerna i
sydöstra Afrika.
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INTÄKTER

2019

2018

KOSTNADER

2019

2018

- 13 150

- 11 553

Gåvor/insamlade medel

5 796

3 609

Anslag

Missionärs- & pionjärunderhåll

9 421

8 910

Fastighetskostnader

- 3 468

- 3 293

231

2 421

Kontor, förvaltning, resor m.m.

- 4 426

- 4 631

Kyrkoavgift *

7 707

7 217

Personalkostnader

- 14 487

-13 146

Verksamhetsbidrag exkl. Sida

3 485

3 389

Avskrivningnar

- 1 755

- 1 849

0

22

Räntor och finansiellt

- 834

- 1 035

Hyror

8 910

8 738

Bokslutsdispositioner

- 446

- 651

Övriga intäkter

2 864

2 466

Skatt på årets resultat

- 186

- 311

38 415

36 772

SUMMA KOSTNADER

- 38 750

- 36 469

- 335

303

Testamentsmedel

Sida

SUMMA INTÄKTER

* I denna summa är SAU:s andel av kyrkoavgiften borträknad.

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING
Vår ekonomiska ställnin

g vid årsskif tet.

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Likvida medel
Kortfristiga
2 774
fordringar
2 946

Kortfristiga
skulder
7 448

Eget kapital
11 175

Lån till församlingar
och bolag
830
Andelar i bolag
4 285

TOTALT 46 188

Fastigheter
och inventarier
35 353

da
bokför et
t
e
d
är
ärd
Detta marknadsv är
r
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ighete
värde
t
s
a
f
ra
för vå
.
högre

Obeskattade
reserver
1 096

TOTALT 46 188
Långfristiga
skulder
26 469
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KYRKOAVGIFTEN 2010-2019
För dig som ger din kyrkoavgift till
Svenska Alliansmissionen dras 1 % av
din inkomst före skatt och går direkt
till SAM och SAU. För dig som valt att
också gynna din församling skickar vi

vidare hälften av pengarna dit, där de
kan bli till nytta i er verksamhet.
Nedan redovisas hur mycket pengar
som kommit in till SAM genom kyrkoavgiften de senaste tio åren. Vill du

börja ge din kyrkoavgift till SAM kan
du lämna ditt medgivande på
alliansmissionen.se/kyrkoavgift.

BELOPP
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2 5 6 4 st
givare

8 000
8000

8 489 0 0

Den årliga summan som kommit
in genom kyrkoavgiften

10 000
10000

6 000
6000

0 kr

2 0 18 st
givare

5 16 9 0 0 0

4 000
4000

kr

0k
3 32 0 0 0

2 000
2000

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Summan som SAM och
SAU fått att använda i
respektive verksamhet

Den totala summan
kyrkoavgift som kommit in

2017

2018

2019

Summan som skickats
vidare till församlingar

DE STÖRSTA (ÅTERKOMMANDE) INSAMLINGSKAMPANJERNA UNDER 2019
977
BELOPP
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776

773

824

537

479

527

393

2018
2018

2019
2019

GE FÖR LIVET

2018
2018

2019
2019

SAU-LÄGER

2018
2018

2019
2019

JULGÅVAN

2018
2018

2019
2019

STEG FÖR EN
BÄTTRE VÄRLD
(månadskampanjer)

32

Årsbok 2020

r

BELOPP
I TKR

:
Resultat från några av våra vänner

GULLBRANNAGÅRDEN
Intäkter
Kostnader
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner & skatt
ÅRETS RESULTAT

2019

2018

23 151

23 722

- 22 264

- 22 858

- 209

- 205

678

659

- 224

- 239

454

420

BALANSOMSLUTNING

BÖDAGÅRDEN

2019

2018

8 736

8 769

- 7 735

- 7489

Finansiella poster

- 85

- 87

Resultat efter finansiella poster

916

1 193

- 356

- 394

560

799

20 344

14 213

5 918

5 194

14 426

9 019

2019

2018

82

108

3 243

871

- 56

- 43

3 269

936

Intäkter
Kostnader

Bokslutsdispositioner & skatt
ÅRETS RESULTAT

BALANSOMSLUTNING

Tillgångar

22 400

22 487

Justerat eget kapital

10 188

9 667

Skulder

12 212

12 820

2019

2018

32 543

31 588

- 33 796

- 30 873

- 129

- 56

Kostnader

- 1 382

659

ÅRETS RESULTAT

MULLSJÖ FOLKHÖGSKOLA
Intäkter
Kostnader
Finansiella poster
ÅRETS RESULTAT

Eget kapital
Skulder

Justerat eget kapital
Skulder

PENSIONSSTIFTELSEN
Intäkter
Förvaltning

Styrelsen bedömer pensionsskulden vara mellan 35 och 40 miljoner kr per 2019-12-31

BALANSOMSLUTNING
Tillgångar

Tillgångar

15 653

14 206

2 214

3 599

13 439

10 607

BALANSOMSLUTNING
Tillgångar

36 530

34 388

Eget kapital

36 200

34 092

330

296

Skulder

S & W Innovate AB har varit vilande under året.
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Våga
komma
närmare
HÄLSNING FRÅN SAM:S ORDFÖRANDE KARIN HULTBERG
det är med ett visst
vemod jag för sista gången
skriver i årsboken i egenskap
av ordförande för SAM. 10 år
av glädje, visioner, upprymdhet,
misslyckanden, motgångar, spännande möten och nya erfarenheter
har gett många minnen att ha med
vidare i livet. En tioårsperiod som började med utmaningen att rekrytera en ny
missionsföreståndare.
”Våga komma närmare” var temat för årskonferensen 2019. Temat har även varit märkbart
inom andra områden i vår verksamhet. I SAMstyrelsen har vi vågat komma närmare. Vi har
närmat oss stora och viktiga frågor som rör fastigheter, pensionsstiftelse, missionsprojekt med mera.
När katastrofen var ett faktum efter att två cykloner
dragit in över sydöstra Afrika ville vi visa att vi är nära
våra systerkyrkor då vi drog igång en katastrofinsamling. Och gensvaret från er SAM:are var fantastiskt.
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Att starta upp en ledarutbildning är också ett sätt att komma
närmare. "Hållbart ledarskap" blev verklighet under hösten.
En utbildning under tre terminer som ska leda till att rusta
morgondagens ledare i samfundet.
I vårt förra inriktningsdokument fanns en organisationsgenomlysning med som mål. I slutet av 2019 påbörjades en
sådan. Denna har lett fram till att vi under vårt ombudsmöte
får nya stadgeförslag att ta ställning till.
Vare sig vi vill det eller inte så kommer vi också närmare
ett förestående val av ny missionsföreståndare. Detta har vi
under senare delen av året börjat förbereda på olika sätt.
SAM-styrelsen har mötts till sammanträde fem gånger
under året där ett varat över två dagar, och det verkställande
utskottet (VU) har mötts till sammanträde vid sex tillfällen.
Jag känner tacksamhet över det förtroende som getts
mig, att få leda SAM:s styrelse med alla de engagerade
människor som sitter och suttit där under dessa 10 år.
Bönen som fått leda mig dessa år har varit: ”Med Guds
hjälp och efter bästa förmåga”.

Personalförändringar 2019
NYA MEDARBETARE
Isak Nilsson, HR-ansvarig för internationella medarbetare SAM
Karin Flygare, kommunikationsansvarig SAM
ANTAGEN OCH ORDINERAD VID ÅRSKONFERENSEN
David Fouladi, pastor Vetlanda Alliansförsamling
Jens Helmersson, pastor Älta frikyrkoförsamling Stockholm
MOTTAGEN FRÅN ANNAT SAMFUND VID ÅRSKONFERENSEN
Ingela Freed, sjukhuspastor Karolinska sjukhuset i Stockholm
Andreas Grumsén, pastor Gnosjö missionsförsamling
MEDARBETARE SOM AVSLUTAT TJÄNST
Karin Nurmi, medarbetare i Centralasien
MEDARBETARE SOM PENSIONERATS
Håkan Karlsson, pastor
Harald Fritzson, pastor
Claes Rangsjö, pastor
Thomas Strand, pastor
Anders Strömblad, pastor
Emil Gabi Hermez, pastor
Bengt Fasth, pastor

Tacksamhet för
testamenten
Under 2019 fick Svenska Alliansmissionen ta emot 231 000 kr
genom testamenten. Pengarna
betyder oerhört mycket för
vårt arbete såväl nationellt som
internationellt. Vi hoppas att
även du vill tänka på Svenska
Alliansmissionen när du skriver
ditt testamente. Genom ett
testamente kan du vara med
och ge välsignelse även efter att
ditt eget liv upphört. Ett testamente skapar dessutom trygghet både för dig och för dina
efterlevande. Det du lämnar
efter dig landar där du vill ha det.
Har du frågor kring testamenten och hur du upprättar ett
eget, kontakta gärna Stefan
Eriksson, administrativ chef,
tfn 073-500 98 04.

MEDARBETARE SOM FÅTT HEMBUD
Harald Andersson, pastor
Zeth Arvidsson, pastor
Stina Landén, medarbetare i Sydafrika
Linnéa Samuelsson, medarbetare i Sydafrika
Elis Karlsson, medarbetare i Swaziland
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På SAM-kontoret 2020
Samfundsledning

Kommunikationsen

Ny 20 19

KJELL LARSSON
missionsföreståndare

KARIN FLYGARE
kommunikationsansvarig

CAROLINA
OLOFSGÅRD
kommunikatör
inriktning grafisk
formgivning

MARITA GOOD
kommunikatör
inriktning insamling

MALIN RÖSTEDAL
administrativ
koordinator

SARA VITTGÅRD
musikkonsulent

ROLAND OSCARSSON
integrationssamordnare

Ny 2020

Sverigeavdelningen

LARS-GUNNAR
JONSSON
nationell missionsledare

Internationella avde

heten

ULF HÄGGQVIST
församlingskonsulent

JONAS MELIN
pionjärkonsulent

lningen

Ny 20 19
TOTALT 20,75
HELTIDSTJÄN
STER
MARTIN STRÖM
internationell
missionsledare

JOANNA PALMQUIST
projekthandläggare

KAROLINA
STURESSON
internationell
administratör

ISAK NILSSON
HR-ansvarig
internationella
medarbetare

delningen
Administrationsav

STEFAN ERIKSSON
administrativ chef

SAMUEL SKOG
fastighetsansvarig

CECILIA ATHLEY
ekonom och
redovisningsansvarig

INGER JULSGÅRD
ekonom

ANNIKA OSKARSSON
ekonom

HANNA WILLERMARK
ekonom

Utöver SAM:s ekonomi utför denna
avdelning ekonomiarbete i 14 organisationer och församlingar samt lönearbete
i 46 organisationer och församlingar. De
underhåller också 7 fastigheter.
ANNELI MELLIN
ekonomiassistent
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KARIN ZÄTTERMAN
ekonomiassistent

INGE GUSTAFSSON
vaktmästare

GUNNAR LINDAHL
kontorsvaktmästare

STADGAR FÖR SVENSKA ALLIANSMISSIONEN
Svenska Alliansmissionen är ett resultat
av den andliga väckelsen i Sverige på
1800-talet. De väcktas iver att förkunna
evangelium om Jesus Kristus gestaltade
arbetsformer allt efter uppgifternas art,
arbetsformer som samtidigt befrämjade
den inbördes gemenskapen och målsättningen. Så kunde samma grupper
av kristna inom ett bestämt geografiskt
område under olika namn arbeta för
mission såväl i Sverige som i främmande
länder och för att genom ett speciellt
organ vinna ungdom för Gud.
/--/
Med arbetets utveckling under de två
första decennierna av 1900-talet växte
emellertid behovet av en bättre samordning fram. Denna fick sin utformning i
nya gemensamma stadgar år 1919, då man
också enades om ett gemensamt namn,
Svenska Alliansmissionen.
Svenska Alliansmissionens barn- och
ungdomsverksamhet bedrivs av Svenska
Alliansmissionens Ungdom. Svenska
Alliansmissionen tror, att den Heliga
Skrift är Guds Ord. Åt församlingar, föreningar, grupper och enskilda medlemmar som delar denna tro, vill samfundet
tjäna som redskap i en gemensam strävan
att förverkliga Jesu missionsbefallning.

TROSSAMFUND
§ 1 Namnregistrering, ändamål
Svenska Alliansmissionen, förkortat
SAM, med organisationsnummer
82 60 00-4372, är ett kristet trossamfund
som är registrerat enligt lagen om trossamfund. Ändamålet är att på församlingarnas uppdrag samordna resurser och
göra Jesus Kristus känd och trodd och
verka för Guds rikes tillväxt i Sverige och
i andra länder samt att bedriva internationell humanitär hjälpverksamhet.

MEDLEMSKAP
§ 2 Medlemskap
SAM utgörs av självständiga församlingar,
föreningar och enskilda medlemmar
som verkar för trossamfundets ändamål.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen
till styrelsen. För församling och förening
gäller att ansökan skall innehålla stadgar,
verksamhetsförklaring, medlemsantal,
namn på församlingsföreståndare och
ordförande. Beslut om medlemskap
fattas av årskonferensen efter styrelsens
yttrande. Enskilda kristna kan ansöka om
medlemskap hos styrelsen som beslutar i
frågan.

§ 3 Finansiering
SAM:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom gåvor, anslag och frivillig
kyrkoavgift.

UNGDOMSORGANISATION
§ 4 Svenska Alliansmissionens Ungdom
Svenska Alliansmissionens arbete bland
barn och unga är anförtrott åt Svenska
Alliansmissionens Ungdom. Svenska
Alliansmissionens Ungdom är nära
knutet till Svenska Alliansmissionen. För
Svenska Alliansmissionens Ungdom gäller egna stadgar som antagits av Svenska
Alliansmissionens Ungdoms årskonferens.

ÅRSKONFERENS
§ 5 Beslutande organ
SAM:s högsta beslutande organ är
årskonferensen. Årskonferens hålls årligen före juni månads utgång på tid och
plats som styrelsen beslutar. Kallelse till
årskonferensen och tillhörande handlingar
sänds till medlemsgrupperna senast tre
veckor före årskonferensen.

§ 6 Ombud
Representationsrätt vid årskonferensen
har varje medlemsgrupp enligt följande:
för upp till 25 medlemmar ett ombud, för
26-50 medlemmar två ombud, för 51-100
medlemmar tre ombud, för 101-200 med
lemmar fyra ombud, för 201-300 medlemmar fem ombud, för 301-400 medlemmar
sex ombud, för 401 -500 medlemmar sju
ombud och för över 500 medlemmar åtta
ombud.

§ 7 Rösträtt, yttrande- och
förslagsrätt
Yttranderätt vid årskonferensen har varje
medlem av trossamfundet och anslutna
grupper. Rösträtt och förslagsrätt har närvarande ombud, styrelsen och missionsföreståndaren. Styrelsen och missionsföreståndaren har dock inte rösträtt i fråga
om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

§ 8 Motion
Motions- och förslagsrätt till årskonferensen har medlemsgruppernas medlemmar,
församlingar, föreningar, SAU-styrelsen
och dess årskonferens samt enskilda
medlemmar. Motion till årskonferensen
ska vara styrelsen tillhanda senast den 1:a
mars.

§ 9 Ärenden vid årskonferensen
Vid ordinarie årskonferens skall följande
ärenden behandlas: Val av funktionärer
vid årskonferensen: ordförande, vice
ordförande, föredragande sekreterare,
protokollsekreterare, två personer att
jämte ordförande justera protokollet
samt rösträknare. Fastställande av
föredragningslista och arbetsordning,
godkännande av kallelse. Fastställande
av röstlängd, verksamhetsberättelse och
ekonomisk redogörelse för föregående
år. Revisionsberättelse. Fastställande av
resultat och balansräkning. Beslut om
ansvarsfrihet för styrelsen. Antagande av
nya församlingar och föreningar. Val av
missionsföreståndare i förekommande
fall. Val av styrelsens ordförande och
ledamöter. Styrelsen väljs med slutna
sedlar. Val av ledamöter till de olika
råden. Val av valberedningens ordförande
och ledamöter. Val av revisorer och
ersättare. Fastställande av rambudget för
följande verksamhetsår. Antagande av
nya pastorer och missionärer, behandling
av inkomna förslag/motioner enligt § 8.
Vid lika röstetal vid omröstning har för
handlingsordförande utslagsröst utom i
personfrågor då lottning tillämpas.
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§ 10 Missionsföreståndarval
Genom årskonferensens beslut tillsätts, för en av årskonferensen beslutad
tidsperiod, missionsföreståndare. Förslag
utarbetas av styrelsen.

§ 11 Valberedning
Årskonferensen utser en valberedning
bestående av tolv ledamöter vilka väljs för
tre år med en tredjedel varje år. Förslag
till ledamöter i valberedningen nomineras
av SAM:s medlemsgrupper och bör
representera olika geografiska områden.
Valberedningen ska föreslå styrelseordförande, ledamöter till styrelsen, ledamöter till råd samt revisorer.

§ 12 Räkenskaper och revision
Räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens
åtgärder och förvaltning granskas årligen
av tre revisorer varav en auktoriserad
revisor. Dessa och tre ersättare utses av
årskonferensen.

§ 13 Extra årskonferens
Styrelsen kan kalla till extra årskonferens
mellan ordinarie årskonferenser. Extra
årskonferens skall även hållas när minst
en tredjedel av SAM:s församlingar/
föreningar så begär. Kallelse till sådan
årskonferens utfärdas senast två månader
före konferensen. I kallelsen meddelas
vilka ärenden som ska behandlas.

STYRELSEN
§ 14 Styrelseval och beslutsmässighet
Styrelsen består av 21 ledamöter. Årskonferensen väljer ordförande för ett år.
18 ledamöter väljs av årskonferensen för
tre år med en tredjedel varje år. Valbar är
den som enligt §2 tillhör trossamfundet.
SAU:s styrelse utser två ledamöter. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger
per år på kallelse av styrelsens ordförande
eller när minst en tredjedel av antalet
ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter
är närvarande vid sammanträdet. Vid köp
och avyttring av fast och lös egendom till
ett värde överstigande 15 prisbasbelopp
samt vid beslut om anställning och entle-
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digande av avdelningschefer skall minst
2/3 av ledamöterna vara närvarande.

§ 15 Styrelsens uppgifter
I styrelsens uppgifter ingår: att inom
sig utse vice ordförande och verkställande utskott och i mån av behov andra
funktionärer, att utse firmatecknare,
att verkställa årskonferensens beslut,
att leda och ansvara för trossamfundets
verksamhet och ekonomiska förvaltning,
med rätt att köpa, avyttra, inteckna och
belåna fast och lös egendom. Styrelsen
kan besluta om att ge och ta emot gåvor
och donationer, överlåta som gåva fast
och lös egendom i Sverige och utomlands,
att anställa och entlediga personal, att
leda arbetet med framtidsfrågor, visioner
och policyfrågor, att delegera ansvar och
befogenheter till verkställande utskott, att
inom sig utse två ledamöter till respektive
råd, att till SAU:s valberedning nominera
två kandidater till SAU:s styrelse, att utse
huvudmän till stiftelser och ledamöter i
aktiebolag, att fastställa budgetramar för
råden, att förbereda de ärenden som ska
behandlas vid årskonferensen.

§ 16 Verkställande utskott
Verkställande utskott, VU, består av sex
ledamöter från styrelsen och styrelsens
ordförande som tillika är utskottets
ordförande. Missionsföreståndaren och
administrative chefen är adjungerade
ledamöter. VU beslutar om löpande
driftsfrågor och förbereder ärenden som
skall behandlas i styrelsen.

§ 18 Missionsföreståndarens
ställning
Missionsföreståndaren är trossamfundets
främste representant. Missionsföreståndaren leder arbetet i organisationen, förbereder och verkställer styrelsens beslut samt i
övrigt verkar enligt styrelsens anvisningar
och riktlinjer.

FÖRÄNDRING AV
MEDLEMSSKAP
§ 19 Utträde, uteslutning
Medlemsgrupper eller enskild medlem
har rätt att efter eget beslut begära
utträde. Om församling eller förening
driver verksamhet som inte stämmer med
SAM:s ändamål kan styrelsen föreslå
årskonferensen att församling/förening
utesluts ur trossamfundet. Det tillkommer styrelsen att tillse att avvecklingen
sker i ordnade former. Vid skiljande av
enskild medlem beslutar styrelsen.

UPPLÖSNING
§ 20 Upplösning av trossamfund
Beslut om upplösning av Svenska
Alliansmissionen skall för att äga giltighet
fattas med två tredjedels majoritet av två
på varandra följande ordinarie årskonferenser. Vid beslut om upplösning skall
eventuell behållning gå till missions och/
eller hjälpprojekt varom årskonferensen
beslutar.

STADGEBESLUT

§ 17 Råden

§ 21 Stadgeändring

Ett råd består av nio ledamöter, varav
två ska vara ledamot av styrelsen, en ska
väljas av SAU-styrelsen, sex ledamöter
väljs av årskonferensen från medlemsgrupperna för tre år med en tredjedel av
antalet varje år. Råd utser inom sig ordförande. Råden har ett självständigt ansvar
att inom ett från styrelsen delegerat
verksamhetsområde och med fastställd
budgetram styra verksamheten. Råden
utser projektgrupper och fastställer deras
arbetsuppgifter. Ansvarig tjänsteman är
adjungerad i rådet.

Ändring av dessa stadgar ska ske genom
årskonferensens beslut med två tredjedels
majoritet sedan församlingarna minst en
månad före årskonferensen fått förslaget
på remiss tillsammans med styrelsens yttrande däröver. Avser förslaget ändring av
§20 i dessa stadgar erfordras beslut med
två tredjedels majoritet av två på varandra
följande ordinarie årskonferenser.
Förslag på stadgar för församlingskretsar,
församlingar och lokalt ungdomsarbete kan
beställas från expeditionen, tfn 036-30 61 50.

ARBETSGIVARALLIANSEN GER BÅDE
VÅR CENTRALA ORGANISATION OCH
VÅRA FÖRSAMLINGAR PROFESSIONELL
HJÄLP I ARBETSGIVARFRÅGOR!
Stefan Eriksson
Administrativ chef,
Svenska Alliansmissionen

Tillsammans
kan vi mer!
Personliga möten med omtanke
Nygatan 11, Jönköping
036-71 02 50

www.bilda.nu

Karlssons
Begravningsbyrå
Alltid i tjänst!
Tel: 0370-101 22, 122 22
Rydaholm tel: 0472-57 50 16

Bokföring – Bokslut – Årsredovisning – Deklaration

G:a Hjälmserydsvägen 5 • 570 02 Stockaryd
Tel: 0382 - 259 95 • Fax: 0382 - 259 90
E-post: info@eltk.net
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