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Verksamhetsberättelse Abrahamsbergskyrkans ungdom 2018
Årsmöte 2019-02-08

Föreningens namn:
Abrahamsbergskyrkans ungdom
Årsmöte rörande verksamhetsåret 2017:
Senaste årsmötet: 2018-02-17
Styrelsen under 2018:
Elina Lyckeborg
Emilia Åkerman
Pontus Hennerdal
Tilly Liman
Lars-Johan Liman
Klara Eliasson
Anders Lyckeborg
Karin Persson
Simon Gunner

Ordförande
Ledamot, Vice ordförande
Ledamot, Administratör
Ledamot, Kassör
Ledamot, Kassör
Ledamot, Sekreterare
Ledamot, Föräldrarepresentant
Ledamot
Ledamot

Adjungerade:
Maria Öst
Elsa Cronhjort
Mattias Mannervik
Katrina Rosvall

Adjungerad, Kollegiet
Adjungerad, Kollegiet (VT)
Adjungerad, Församlingsstyrelsen
Adjungerad, Församlingsstyrelsen

Revisorer:
Per-Anders Staav, Tobias Olofsgård Ohlsson
Revisorssuppleanter:
Markus Pilenvik
Firmatecknare:
Elina Lyckeborg, Tilly Liman,
Lars-Johan Liman

Antal medlemmar:
87

Föreningens adress:
Bävervägen 45
168 30 Bromma

Antal medlemmar i åldern 7-25:
67

Föreningens postgiro:
35 25 64-9
Organisationsnummer:
802007-5118

Antal deltagare:
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Verksamhetsberättelse för styrelsen
Året som gått:
Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten utöver det konstituerande mötet.
Styrelsen har träffats i regel en gång i månaden förutom under sommarledigheten juni till
augusti.
Styrelsen har genom att arrangera aktiviteter för ledarna och genom att ha gett stöd på olika
sätt strävat mot att göra vår verksamhet trygg och givande för både ledare och deltagare.
Under våren hölls en gemensam dag (AbraUng-dagen) då våra deltagare fick testa på alla de
verksamheter vi har att erbjuda. För scouterna fortsatte sedan dagen med hajk. Vårterminen
avslutades med en ledarfest.
Under hösten ställde vi in aktiviteterna under en vecka för att istället erbjuda ledarna chans till
utbildning, inspiration och att umgås under mer lediga former. Det som arrangerades var en
första hjälpen-kurs med HLR, en kväll om stress och motståndskraft som Maktsalongen höll i
(för detta fick vi bidrag från Equmenia Stockholm) och ledarveckan avslutades med en
ledarfest.
Något som tagit upp en hel del av styrelsens tid under året är att Stockholm stads regler för
hyresbidrag ändrades, vilket fick till följd att vi tappade vår enskilt största inkomstkälla. Vi
har fört dialog med både Stockholm stad och våra hyresvärdar Abrahamsbergskyrkans
församling men behöver fortsätta att jobba med frågan för att hitta en hållbar lösning för
framtiden.

Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Under 2018 har styrelsen arbetat med föreningens tre mål antagna på årsmötet.
1. Att arbeta fram en tydlighet i hur vi arbetar med ledare. Rekrytering, ledarvård, etc.
2. Att under året samla in 10 000 kr till Diakonia.
3. Att satsa på samlingshelgen som gemensam uppstart av hösten för både församling
och AbraUngs verksamheter.
Vad gäller det första målet kommer vi till årsmötet 2019 presentera våra förslag på hur vi
tänker att vi kan jobba mer strukturerat kring frågor rörande ledare. Vi nådde inte vårt mål på
10 000 kronor till Diakonia men under året har vi genom vår verksamhet på flera håll lyft
frågor om vikten av att vara med och bidra ekonomiskt till goda ändamål. Gällande
samlingshelgen deltog vi återigen med två representanter från AbraUngs styrelse i
planeringsgruppen. Uppslutningen var dock återigen låg från deltagare i AbraUng och vi
konstaterar att det är stora utmaningar i att bjuda in till ett arrangemang som hålls innan
terminen dragit igång. Framöver får vi fundera på andra former som kan möjliggöra att skapa
flera möten mellan våra deltagare och andra som deltar i andra verksamheter kopplade till
Abrahamsbergskyrkan.
Årsberättelsen är skriven av: Pontus Hennerdal och Elina Lyckeborg

Verksamhetsberättelse för Abrascout
Under året har följande varit ledare: (Om någon av ledarna var med enbart
vår- eller hösttermin så skriv (vt) eller (ht) efter namnet. Skriv huvudansvarig
ledare först.)
Ida Hennerdal, Markus Pilenvik, Anna Sellerfors, Carin Derulf, Elsa Cronhjort,
Emilia Åkerman (vt), Ida Haag, Johanna Nilsson (ht), Lasse Valmoss, Lovisa
Karsberg, Magnus Liman, Matilda Ronnås, Anna Langlott, Pontus Hennerdal,
Tilda Jönsson, Sofia Helmersson (vt).
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
42(vt), 35(ht)
Året som gått: (Skriv både något om de vanliga gångerna och om de stora
satsningarna):
Under vårterminen hade vi bland annat tema scoutmetoden. De olika delarna i
metoden återspeglades i programmet. Bland annat anordnades en
skäpplockartävling (lokalt och globalt samhällsengagemang), vi eldade
(friluftsliv) och jobbade i patrullen (patrullmetoden). De sists gångerna på
terminen spenderade vi på Koviken, där vi bland annat paddlade kanot.
Äventyrarna genomförde olika projekt, bland annat planerade de program för
upptäckarscouterna. Äventyrarna genomförde också en lyckad vinterhajk då de
sov utomhus i militärtält med en kamin som gick varm hela natten. För att samla
ledarresurserna gick Äventyrarna tillbaka till att träffas på onsdagskvällarna, något
som fungerat bra under året.
Under sommaren var vi med på Trädet, ett mindre scoutläger på Brittmässudden
utanför Gnesta. Lägret genomfördes med kårer från Storvreta, Gamla Uppsala,
Lidingö, Rotebro och Valsätrakyrkans scoutkår. Lägret präglades till viss del av
eldningsförbudet som medförde att matlagning på gasök istället för över öppen
eld. Med en riktigt catchy lägerlåt på hjärnan gick vi sedan på sommarlov.
Vi fick ett välkommet tillskott av ledare i slutet av vårterminen så ledarsituationen
har varit mindre pressad under hösten - väldigt positivt! De yngsta scouterna har
under hösten haft scoutlagen som tema på andakterna.
Under höstterminen har vi haft fler äventyrarscouter än på länge! Det har varit
extra roligt att se hur mycket de vuxit och lärt sig, det märktes inte minst när de
fick planera, genomföra och utvärdera programaktiviteter för de yngre scouterna.
Vi avslutade höstterminen med en riktig julkamp där hela kåren deltog.
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Träffa alla scouter! Extra roligt att så många av de äldre scouterna hängt kvar
och nu är stora nog att genomföra egna projekt och jobba mer självständigt.
- Den bitvis ganska pressade learsituationen under våren.

Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Bedriva bra och meningsfull verksamhet. Det tycker vi att vi har lyckats med.
Scouterna verkar trivas och vi får positiv återkoppling från föräldrar och andra
anhöriga.
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året?
Vilken/vilka?
Flera scoutledare deltog på Abras ledarvecka. Två av scoutledarna var också med
på Equmenias ledarsatsing Växa som ledare. Utöver det har en avledarna
genomgått kursen Ska'ut under året.
Önskan om budget för kommande år:
Vi har under året inte haft möjlighet att köpa in canvastyg att använda till
köksbyggen som vi planerade. För att kunna göra det under nästa år skulle vi
behöva utrymme i budgeten för det.
Årsberättelsen är skriven av: Ida Hennerdal

Verksamhetsberättelse för: Bibelklubben 20+
Under året har följande varit ledare: Maria Öst
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
2-5 per gång, ungefär.
Året som gått:
Bland annat på grund av högre medelålder så har gruppen ändrat sin karaktär
något. Längtan efter en grupp att träffa varannan torsdag har kraftigt minskat.
Under hösten har vi försökt haka på evenemang som församlingen, Region
Stockholm och Equmeniakyrkan anordnat. Det har varit bra på så sätt att vi har
gjort något och fått se annat.
På grund av det minskade engagemanget så har styrelsen för
Abrahamsbergskyrkans ungdom tillsammans med mig kommit fram till att vi inte
ska ha Bibelklubben 20+ längre. Vi vill hänvisa till Region Stockholms
studentsatsning ”Studenter i Stockholm” som i vår satsar på att ha tre träffar i
Andreaskyrkan.
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ God stämning.
- Uppslutningen.
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Vi hade mål att försöka hitta nya former och lyckades inte riktigt med det.
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året?
Vilken/vilka?
Japp, jag var med under hela ledarveckan, så stresskurs och hlr-kurs.
Önskan om budget för kommande år:
Ingen budget, tack!
Årsberättelsen är skriven av: Maria Öst

Verksamhetsberättelse för Abrakadabra
Under året har följande varit ledare: (Om någon av ledarna var med enbart
vår- eller hösttermin så skriv (vt) eller (ht) efter namnet. Skriv huvudansvarig
ledare först.)
Jenny Nilsson, Emilia Åkerman, Krister Iwarsson
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
Vt: 17, ht: 19
Året som gått: (Skriv både något om de vanliga gångerna och om de stora
satsningarna):
Abrakadabra har träffats varje torsdag (förutom lovveckor) mellan kl 18.00-18.45
Kören har medverkat på tre gudstjänster samt på Abra-ung dagen, vårmarknad, på
Vårkonsert, Höstmarknad och Luciakonsert. På hösten satte vi tillsammans med
Singsalabim upp musikalen ”En klass som den här”, en musikal om att följa och
leda.
Under våren spelade vi trummor tillsammans
Vad har varit bra respektive dåligt?
+Barnen verkar trivas och är glada
+ Det har varit positivt att ibland varva med annat än sång, som trumspel eller
sång/dans-lekar
- Några av barnen har mycket spring i benen och har svårt att sluta prata med sina
kopisar. De tar med sig leken in i körövningen.
-Under våren var det för många föräldrar i rummet på övningarna
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Målet är att göra trygg och rolig verksamhet för barnen där de kan få uppleva
musik och få tillfällen att prata och höra tankar om tro, bibeln och livet i stort.
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året?
Vilken/vilka?
Höstens ledarvecka var även för oss. Jenny har varit på barnkörledardag och
lyssnat på föreläsning om barnrösten
Önskan om budget för kommande år:
Årsberättelsen är skriven av:
Jenny Nilsson

Verksamhetsberättelse för Körlek
Under året har följande varit ledare: (Om någon av ledarna var med enbart
vår- eller hösttermin så skriv (vt) eller (ht) efter namnet. Skriv huvudansvarig
ledare först.)
Jenny Nilsson, Hanna Karsberg (vt), Emilia Henriksson (vt), Maja Eliasson (ht)
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
Vt: 18, ht: 21
Året som gått: (Skriv både något om de vanliga gångerna och om de stora
satsningarna):
Körlek har träffats varje torsdag (förutom lovveckor) mellan kl 16.45-17.30.
Vi sjunger, leker och ramsar.
Körlek har också varit med på Abra-ung dagen samt på Vårkonsert och
Luciakonsert. På hösten inbjöd vi vid ett tillfälle föräldrar, syskon och andra
intresserade till en liten konsert i Bäversalen. I övrigt hade vi övningarna i
Bäverkulan.
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Barnen har verkat glada och ser ut att tycka om att vara där
+Många fina möten med föräldrar och barn
- Det kan vara lite väl rörigt. Det har varit för många föräldrar som följt med in
och satt sig och tittat på.
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Målet är att göra trygg och rolig verksamhet för barnen där de kan få uppleva
musik och rörelse. Det tycker jag att vi har gjort.
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året?
Vilken/vilka?
Höstens ledarvecka var även för oss. Tyvärr var ingen av oss med på detta.
Önskan om budget för kommande år:
Årsberättelsen är skriven av:
Jenny Nilsson

Verksamhetsberättelse för Singsalabim
Under året har följande varit ledare: (Om någon av ledarna var med enbart
vår- eller hösttermin så skriv (vt) eller (ht) efter namnet. Skriv huvudansvarig
ledare först.)
Jenny Nilsson
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
Vt: 9, ht: 9
Året som gått: (Skriv både något om de vanliga gångerna och om de stora
satsningarna):
Singsalabim har träffats varje torsdag (förutom lovveckor) mellan kl 19.20
Kören har medverkat på tre gudstjänster samt på Abra-ung dagen, vårmarknad, på
Vårkonsert, Höstmarknad och Luciakonsert. På hösten satte vi tillsammans med
Singsalabim upp musikalen ”En klass som den här”, som Singsalabim själva varit
med och skrivit.
Vad har varit bra respektive dåligt?
+Singsalabim är glada och positiva till de mesta
+ Det har varit väldigt roligt att höra barnens tankar kring att följa och leda andra
i vardagen, som musikalen handlade om.
- Det var roligt att skriva musikal med dem, men tog väldigt mycket tid.
Vika var era mål och har ni uppfyllt dem?
Målet är att göra trygg och rolig verksamhet för barnen där de kan få uppleva
musik och få tillfällen att prata och höra tankar om tro, bibeln och livet i stort.
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året?
Vilken/vilka?
Höstens ledarvecka var även för mig. Tyvärr var jag inte där. Jag har varit på
barnkörledardag och lyssnat på föreläsning om barnrösten
Önskan om budget för kommande år:
Årsberättelsen är skriven av:
Jenny Nilsson

Verksamhetsberättelse för: Tweenies
Under året har följande varit ledare: Simon Gunner, Elina Lyckeborg, Nora
Zetterberg, Ida Haag, Emilia Åkerman, Moa Iwarsson, Maria Öst, Elsa Cronhjort
(vt), Tilly Liman (ht)
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
5-19 inklusive ledare, 15 eller fler majoriteten av gångerna.
Året som gått:
VT
Under våren var våra gånger döpta av dagens namnsdagar, som ”Bodil och Boel”
eller ”Torun och Torsten”. Terminen och året inleddes med ett Crazy game, en
annan gång byggde vi upp stora spelplaner av klassiska brädspel, som Fia med
knuff och Twister, där tweenisarna fick vara levande spelpjäser. Vi hann även med
ett ”Så ska det låta” med inslag av singstar, att baka på påsklovet, att pyssla och se
på film.
Två omgångar var vi också ute i närområdet kring kyrkan och sprang runt. Den
ena gången kallas ”GO!” (efter Pokemon GO) och då blev det ett jagande efter
olika lappar med märkliga väsen, med hjälp av olika kartor eller ledtrådar. Den
andra gången, kallad ”Span på stan”, var det tweenisarna själva som blev jagade
av oss ledare i olika bilar, medan de skulle utföra en lång lista med uppdrag. Båda
dessa omgångar blev väldigt uppskattade av tweenisarna eftersom det är mycket
spänning, springa och lite tävlingsinslag.
Det har också blivit en återkommande punkt i vår planering att varje termin ha en
omgång som kallas ”Seriöst”. En omgång som helt enkelt är till för att vara lite
seriösa med varandra, att låta tweenisarna få tänka högt och bolla saker som man
kanske inte alltid pratar om med oss och varandra. Denna termin använde vi oss
av ett material från Diakonia som handlade om de mänskliga rättigheterna.
HT
Höstterminen hade tema länder, allt från Nordpolen och Norge till Sovjet och FN.
Första omgången hette Schweiz och den ägnade vi åt att prata om hur vi vill ha det
tillsammans på tweenies. Detta efter att vi ledare kände att det under våren var lite
inte dålig men heller inte optimal stämning i gruppen och för oss under gångerna.
Gången därefter drog vi igång med ett nytt ”Span på stan”, som följdes av
ett ”Seriöst”. Vi följde även upp favoriten ”Så ska det låta”. Escaperoom var en
specialgång eftersom vi fick hjälp av större delen av familjen Zetterberg för att
anordna aktiviteten som var väldigt uppskattad av deltagarna.
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Roligt att tweeniesarna gillar aktiviteterna. De vill i princip alltid göra
aktiviteterna nästkommande termin igen.
+ Väldigt bra samarbete mellan alla ledare.
+ Många av tweenisarna är väldigt tävlingsinriktade, vilket positivt då de lätt
skapar ett engagemang i det vi gör.

-

att många är så tävlingsinriktade är inte uppskattat av alla tweenisar och det är
lätt att det tar över, vi ledare upplever också att det inte är vårt mål att man ska
behöva tävla om allt hela tiden.
Det är en stor del av tweenisarna som känner varandra från skolan, och det sker
att de inte är så inkluderande mot de som kommer från andra håll.

Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Vi har pratat mycket om att jobba för att öppna upp gruppen och att de ska kunna
namnen på varandra och på oss ledare. Därför har vi namnrunda varje gång och
tänker efter ett varv extra när vi ska dela upp lag eller grupper.
Det känns som vi har tagit steg på vägen, men vi är inte framme än.
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året?
Vilken/vilka?
Den årliga ledarveckan. Föreläsning om stress och motståndskraft av och med
Maktsalongen. HLR-utbildning.
Önskan om budget för kommande år:
Samma som tidigare år.
Årsberättelsen är skriven av: Moa Iwarsson & Nora Zetterberg

Verksamhetsberättelse för Tonår
Under året har följande varit ledare: Simon Gunner, Elina Lyckeborg, Nora
Zetterberg, Ida Haag, Emilia Åkerman, Moa Iwarsson, Maria Öst, Elsa Cronhjort
(vt), Tilly Liman (ht)
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
5-13 inklusive ledare. 10 eller fler majoriteten av gångerna.
Året som gått:
VT
Under våren var våra gånger döpta av dagens namnsdagar, som ”Bodil och Boel”
eller ”Torun och Torsten”. Terminen och året inleddes med ett Crazy game, en
annan gång byggde vi upp stora spelplaner av klassiska brädspel, som Fia med
knuff och Twister, där tonåringarna fick vara levande spelpjäser. En omgång hade
vi en stor lek, kallad Ökenhandel tillsammans med Kyrkan vid Brommaplan. Vi
hann även med ett ”Så ska det låta” med inslag av singstar, att baka på påsklovet
och att se på film.
Två omgångar var vi också ute i närområdet kring kyrkan och sprang runt. Den
ena gången kallas ”GO!” (efter Pokemon GO) och då blev det ett jagande efter
olika lappar med märkliga väsen, med hjälp av olika kartor eller ledtrådar. Den
andra gången, kallad ”Span på stan”, var det tonåringarna själva som blev jagade
av oss ledare i olika bilar, medan de skulle utföra en lång lista med uppdrag. Tyvärr
var detta sista gången för terminen och bara två tonåringar dök upp, vilket gjorde
att allt det vi planerat blev lite svårt att genomföra.
Det har också blivit en återkommande punkt i vår planering att varje termin ha en
omgång som kallas ”Seriöst”. En omgång som helt enkelt är till för att vara lite
seriösa med varandra, att låta tonåringarna få tänka högt och bolla saker som man
kanske inte alltid pratar om med oss och varandra. Denna termin pratade vi om att
behöva fly och att leva som flykting.
Vi deltog i år på AbraUng-dagen med ett prickskytte med strumpor, som
uppvisning av strumpkrig!
HT
Höstterminen hade tema länder, allt från Nordpolen och Norge till Sovjet och FN.
Vi började tonårshösten med ett Jeopardy. Gången därefter drog vi igång med ett
nytt ”Span på stan”, vi följde även upp favoriten ”Så ska det låta”. Vi deltog även
i Stortonår med övernattning där Equmenia Stockholm stod för ett program
med ”Suntprat” där deltagarna bla fick göra dramaövningar. Det hölls hos oss och
vi hade en del tonåringar på plats. Men totalt så sov få tonårningar över.
Även på hösten så hade vi en omgång tillsammans med Kyrkan vid Brommaplan,
denna gång gjorde vi ett uppskattat Crazygame. Escaperoom var en rolig
specialgång eftersom vi fick hjälp av större delen av familjen Zetterberg för att
anordna aktiviteten som var väldigt uppskattad av deltagarna. Veckan innan
strumpkriget hade vi en klassisk chillomgång, med lite singstar och dansmatta.

Strumpkriget blev superlyckat! Ca 80 personer på plats, lagom antal. Riktigt bra
stämning både under och mellan matcher. Att ha blandade lag med deltagare från
olika kyrkor var bra. Toppenbra (och jättekul!) att få hjälp av gamla/övriga ledare
i AbraUng. Vi ledare fick många tack och glada tillrop från ledare och deltagare
som var med under kvällen.
Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Väldigt bra samarbete mellan alla ledare.
+ Många specialomgångar!
+ Att de förändringar vi gjorde till strumpkriget fungerade så bra! (blandade lag
tillexempel!)
+ Glada tonåringar
- Få deltagare. (Vilket gör vissa specialomgångar överarbetade/svåra att
genomföra)
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Med tonår har vi målsättningen att ha en kul fredagskväll och att försöka locka
fler tonåringar. Men det är alltid svårt de åren då det inte varit något konfaläger,
samtidigt som de gamla konfirmanderna börjar gymnasiet och får många nya
sammanhang som lockar/tar tid.
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året?
Vilken/vilka?
Den årliga ledarveckan. Föreläsning om stress och motståndskraft av och med
Maktsalongen. HLR-utbildning.
Önskan om budget för kommande år:
Samma som tidigare år.
Årsberättelsen är skriven av: Moa Iwarsson & Nora Zetterberg

Verksamhetsberättelse för: Ungdomskören
Under året har följande varit ledare: Jonas Eliasson
Antal deltagare i gruppen vår- respektive hösttermin:
Mellan 2 och 12
Året som gått: (Skriv både något om de vanliga gångerna och om de stora
satsningarna):
Ungdomskören har under 2018 sjungit på sex gudstjänster och medverkat på Abra ung-dagen,
vårkonserten och luciakonserten. Kören har övat i stort sett varje fredag. Antalet medlemmar
har varierat under året; totalt har 14 personer varit med i kören under året, medan antalet
korister på sjungningar och övningar varierat mellan 2 och 12, och det har visat sig att det är
utvecklande och är roligt med både större och mindre sångargrupper. Repertoaren har mest
varit inriktad mot gospel och pop.

Vad har varit bra respektive dåligt?
+ Det är roligt att sjunga
Vilka var era mål och har ni uppfyllt dem?
Att ha en kör. Det är uppfyllt.
Har ledarna erbjudits och genomgått någon relevant utbildning under året?
Vilken/vilka?
Nej
Önskan om budget för kommande år:
Årsberättelsen är skriven av: Jonas Eliasson

Ekonomiberättelse för Abrahamsbergskyrkans
ungdom verksamhetsåret 2018
Årets resultat slutade på -38 178,53 kr. Enligt budget planerade vi att minska vårt kapital
med -39 500 kr under 2018. Det innebär dock inte att föreningens kapital minskade med
samma belopp då vi har fått skulder till församlingen.
Inkomna medlemsavgifter för 2018 blev totalt 39 000 kr, 9000kr mindre än budgeterat.
Föreningens administratör (f.n. Pontus Hennerdal) ansvarar för att föra in medlemskap i det
administrativa systemet Repet samt meddela ledare inom de olika grupperna vilka som
har/inte har betalat avgift för innevarande år (så att påminnelser kan delas ut).
Medlemsstatistik ur Repet ligger till grund för föreningsavgift till och föreningsbidrag från
Equmenia (riksorganisation).
Insamlingen till Diakonia gav 4428 kr, insamlingsmålet på 10 000 kr har alltså inte uppfyllts.
Abrahamsbergskyrkans Ungdom har även fortsatt som månadsgivare hos Diakonia, vilket
betyder en månatlig gåva till organisationen på 500 kr. Dvs. 6000 kr totalt under året.
Vi har fått 400 kr i gåva till föreningen men det egentliga beloppet är förmodligen
större eftersom allt som efterskänkts inte redovisats till kassören.
Vi har satsat mycket på ledarvård och ledarutbildning vilket inneburit en kostnad på 15 516
kr vilket är 5816kr mer än budgeterat. Vi fick dock ett bidrag på 12 000 kr från Equmenia
region Stockholm för att genomföra en föreläsning med Maktsalongen vilket gör att den
kostnad som ligger på Abrahamsergskyrkans Ungdom bara är 3516kr vilket är inom budget.
Under 2018 fick AbraUng inget hyresbidrag från Stockholms stad, på grund av ändrade
verksamhetskrav, vilket vi hade budgeterat för (runt 60 000 kr). Detta har gett konsekvensen
att hyran till församlingen inte har kunnat betalas vilket har gett oss en skuld till
församlingen på 68 890kr.
15 000kr var avsatta under 2018 till Kovikens brygga. Vi har inte blivit fakturerade för den
ännu då den kom på plats under senhösten 2018, så den kostnaden finns inte med i
resultatrapporten. Samma summa finns istället avsatt i 2019 budget.
I december fick vi 40 000kr av Reprisen av misstag. Dessa har betalats tillbaka men syns i
balansräkningen som en upplupen kostnad (konto 2990) då de fördes tillbaka till
församlingen först efter årsskiftet.

Styrelsens förslag till riktlinjer
för verksamhetsåret 2019
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 2019 vill vi att vår verksamhet ska vara fortsatt attraktiv, givande och trygg
att delta i såväl som att leda.
De verksamhetsformer vi använder är körer för olika åldrar och med olika inriktning,
scouting, tweeniesverksamhet och tonårskvällar.
Dessa grupper är närmare bestämt:
•Körlek (3-5 år)
•Barnkören Abrakadabra (sexårsverksamheten till tredje klass)
•Musikalkören Singsalabim (fjärde till sjätte klass)
•Ungdomskören (från konfirmationen och uppåt)
•Onsdagsscout (8-15år)
•Tweenies (fjärde till sjätte klass)
•Tonår (sjunde klass och uppåt)
Under året vill vi arrangera en Abra-ung dag i samband med barnklädesdagen 6 april. Dagen
är öppen för deltagare, familjer, församlingsmedlemmar och andra intresserade för att
sprida information om vår verksamhet samt göra de olika grupperna synliga för varandra.
Föreningens styrelse vill under 2019 bidra till verksamheten genom att stötta
föreningens ledare genom att ordna tillfällen för diskussioner och fortbildning för en
attraktiv verksamhet där deltagare blir sedda och känner sig trygga.
•Det kan exempelvis innebära kurser i Trygga Möten, första hjälpen och att ledare får
kännedom om vad som gäller i en krissituation.
•Även diskutera och ta fram riktlinjer för hur vi jobbar med ledare i stort. Vilka som ansvarar
kring rekrytering, ledarvård, etc.
Styrelsen vill också verka för att göra den administrativa kontakten med
verksamhetsgrupperna enklare och tydligare genom att utveckla rutinerna för detta.
Vad gäller samverkan med närstående organisationer så vill vi under verksamhetsåret
tydliggöra och fördjupa relationer med dessa på ett sätt som gagnar vår verksamhet.
Utöver den ordinarie verksamheten har vi under 2019 som mål:
• Att jobba för att öka antalet tonåringar i tonårsverksamheten på fredagar.
• Att arrangera en Abra-ung dag 6 april
• Att arbeta fram en tydlighet i hur vi arbetar med ledare. Rekrytering, ledarvård, etc.

Trygghetsplan för Abrahamsbergskyrkans ungdom
Registerutdrag ur polisens belastningsregister
Den 18 december 2013 trädde en ny lag (2013:852) om registerutdrag i kraft. Den innebär att ideella
organisationer, samfund med flera får rätten att kräva uppvisande av registerutdrag av den som vill
ha ett ideellt uppdrag inom organisationen. Lagen ställer inte något krav på att kontroll av
registerutdrag görs, utan innebär en möjlighet att få se registerutdrag på ledare som har kontakt
med barn under 18 år. Det nya registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart
upplysningar om domar som gäller mord, dråp, människorov, grov misshandel, alla sexualbrott samt
barnpornografibrott.

Vad registerutdrag ur belastningsregistret inte visar
Registerutdraget visar endast brott som personen blivit dömd för. Det visar inte vad hen faktiskt har
gjort eller kommer att göra i framtiden.

Varför vi begär att få se registerutdrag
Abrahamsbergskyrkans ungdom vill bedriva verksamhet där barn och vuxna kan vara trygga. Vi vill
medvetandegöra oss själva och varandra om de risker som finns och vi vill göra allt vi kan för att
undvika att sexuella och andra övergrepp sker i våra sammanhang.
Registerutdrag kan aldrig ersätta annat preventivt arbete, exempelvis att ledarna går Trygga Möten
och att ha en uppdaterad krisplan, utan ses som ett komplement.

Vem måste visa upp registerutdrag?
Alla som vill vara ideell ledare i någon av Abrahamsbergskyrkans ungdoms verksamhetsgrupper
och/eller sitta med i Abrahamsbergskyrkans styrelse ska visa upp sitt registerutdrag en gång per år.
Personer över 18 år som deltar vid fler än fem tillfällen per termin 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.
Personer över 18 år som är med vid övernattning i verksamheten betraktas som ledare och ska visa
upp registerutdrag innan övernattningen sker.
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/tjanstertillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/. Ledaren informeras om
hur hanteringen av registerutdrag sker i samband med att hen ombeds att visa upp
registerutdraget. Registerutdrag ska uppvisas varje nytt kalenderår, senast när verksamheten
börjar. Om ledaren påbörjar sitt ledaruppdrag någon annan tid på året ska registerutdraget
visas senast när hen börjar ledaruppdraget.

2. Ledaren tar kontakt med någon av Abrahamsbergskyrkans församlings anställda och
ordinerade pastorer eller diakoner för att hitta en lämplig tid att visa upp utdraget. Anställda
och ordinerade pastorer och diakoner har tystnadsplikt. 2018-10-18 är det Lasse Vallmoss
och Maria Öst.
3. Ledaren tar med sig belastningsregisterutdraget till den anställde pastorn eller diakonen och
visar upp det. Ledaren får ha tittat på utdraget innan uppvisandet. Registerutdraget får vara
max ett år gammalt vid uppvisandet. Enligt lagen får en kontroll av registerutdraget endast
göras som en anteckning om att utdraget visats upp. Denna anteckning förs i en lista som
pastorn eller diakonen innehar, som innehåller namnen på samtliga ledare, samt datum för
uppvisandet. Det är inte tillåtet att notera eventuell information som finns i registerutdraget
på något annat sätt. Ledaren måste få tillbaka registerutdraget efter att ha visat upp det.
4. Om en ledares registerutdrag visar att hen begått brott ska hen stängas av som ledare under
en tid, samt boka in ett samtal med en av församlingen anställd och ordinerad pastor eller
diakon. Beslut om personens lämplighet för att genomföra ledaruppdraget i
Abrahamsbergskyrkans ungdom görs av pastorn eller diakonen som haft samtalet med
ledaren, i samråd med föreningens ordförande. 2018-10-18 är det Elina Lyckeborg. Brott som
Abrahamsbergskyrkans ungdom aldrig tillåter att en ledare har blivit dömd för är sexualbrott
samt barnpornografibrott.

Om ledare inte visat upp registerutdrag
Registerutdrag ska uppvisas varje nytt kalenderår, senast när verksamheten börjar. Om ledaren
påbörjar sitt ledaruppdrag någon annan tid på året ska registerutdraget visas senast när hen börjar
ledaruppdraget.
Om en ledare inte visat upp registerutdrag när vårterminen börjar, alternativt när hen påbörjar sitt
uppdrag, så får inte ledaren påbörja sitt uppdrag, utan stängs av som ledare. Detta gäller även om
ledaren varit ledare föregående termin.
Ansvarig ledare för verksamhetsgruppen har ansvar att informera samtliga ledare i
verksamhetsgruppen om detta, samt att stänga av ledaren som inte visat upp registerutdraget.
Församlingens anställda barn- och ungdomsansvarige har ansvar för att informera ansvarig ledare i
verksamhetsgrupperna om vilka ledare som inte visat upp registerutdraget. När församlingen inte
har någon anställd barn- och ungdomsansvarig ligger detta ansvar på församlingsföreståndaren.
Ansvariga ledare för verksamhetsgrupperna (2019-01-30)
Körlek – Jenny Nilsson
Abrakadabra – Jenny Nilsson
Singsalabim – Jenny Nilsson
Ungdomskören – Jonas Eliasson
Scout – Johanna Nilsson
Tweenies – Simon Gunner
Tonår – Simon Gunner

Om Trygghetsplan för Abrahamsbergskyrkans ungdom
Dokumentet Trygghetsplan för Abrahamsbergskyrkans ungdom ska vara välkänt för alla som har
ledaruppdrag i Abrahamsbergskyrkans ungdom, samt för Abrahamsbergskyrkans församlingsstyrelse.

Trygghetsplan för Abrahamsbergskyrkans ungdom är av långsiktig karaktär och ska vara ett aktuellt
dokument och därför ska det uppdateras en gång om året av styrelsen för Abrahamsbergskyrkans
ungdom. Föreningens ordförande har ansvar för att dokumentet uppdateras.

