
Pingst Ung  
Distrikt Göteborg och Bohuslän  

onsdagen den 9 mars 2016 i Smyrnakyrkan, Göteborg 
 

Närvarande: 

Anna-Karin Axell, Pingst Kungälv 

Annelee Thorstensson, Smyrnaförsamlingen 

Rosalie Zakrison, Smyrnaförsamlingen 

Marianne Henriksson Holmström 

Ingvor Hedlund, Frölunda Pingst 

Pumba Johansson, Pingst Mölndal 

Kristoffer Svedstam, Frölunda Pingst 

Peter Lewin, Alingsås Pingst  

Anna Larsson, Pingstförsamlingen Öckerö 

Anette Zälter, Hönö Pingstförsamling 

Samuel Utbult, Hönö Pingstförsamling  

Ann-Christin Lundgren, Smyrnaförsamlingen 

Jakob Lundgren, Smyrnaförsamlingen 

 

 

§ 1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Jakob Lundgren och för punkt nio valdes Peter Lewin 
 
§ 3 Till sekreterare valdes Ann-Christin Lundgren 
 
§ 4 Till justerare valdes Annelee Thorstensson och Anette Zälter 
 
§ 5 Dagordning fastställdes 
 
§ 6 Mötet godkände kallelsen till årsmötet, vilken har skett enligt stadgarna 
 
§ 7 Verksamhetsberättelse för 2015 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 8 Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse för 2015 godkändes och lades till 

handlingarna. Under de senaste tre åren har mer betalats ut än vad som kommit in, men nu är 
bufferten sänkt och utbetalningarna kommer troligtvis behöva dras åt något. 

 
§ 9 Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet 
 
§ 10 Mötet biföll styrelsens förslag till stadgeändring under §4 ”Styrelsen” för andra året i rad. 

Därmed är ändringen genomförd: 
 
Tidigare: 
Styrelsen skall bestå av minst fem(5) och högst nio(9) ledamöter, som är medlem i någon av 
länets pingstförsamlingar och aktiv i barn och ungdomsarbetet.  
 
Nuvarande: 
Styrelsen skall bestå av minst fem(5) och högst nio(9) ledamöter, som är medlem i någon av 
länets pingstförsamlingar och har hjärta för barn och ungdomar. 
 
Mötet biföll även styrelsens nya förslag till stadgeändring under §4 ”Styrelsen”: 
 
Nuvarande: 
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst två ledamot är 
närvarande. 
 
Förslag till förändring: 
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande och då minst två ledamot är närvarande. 



 
Beslut fattas under nästa årsmöte. 

 
§ 11 Val av styrelse för 2016 

Mötet beslutade omval och nyval av styrelseledamöter i enlighet med valberedningens 
förslag. 
 
Till omval 2016 för 2 år: 
Ann-Christin Lundgren 
 
Väljs 2017: 
Anette Zälter, Linda Karlsson, Jakob Lundgren 
 
Avgår: 
Lars-Göran Sjöö, Anna Larsson 
 
Nyval: 
Ingvor Hedlund 

 
§ 12 Till kassör valdes Ann-Christin Lundgren och till ordförande Jakob Lundgren 
 
§ 13 Till valberedning valde mötet: 

Marianne Henriksson-Holmström, Göteborg 
Peter Lewin, Alingsås 
Johannes Magnusson, Göteborg 

 
§ 14 Måldokument för 2016 godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 15 Föreslagen verksamhetsplan för 2016 godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 16 Ordförande informerade om riktlinjerna 

 
Projektbidrag justeras: 
Bidraget kan uppgå till max 10 000 kronor (tidigare 15 000 kronor) 
 
Ledarbidrag för läger justeras: 
Nytt är att 8 ledare (tidigare 10) får stöd motsvarande kostnaden, dock max 1000 kronor per 
ledare, då fler än tre lokalavdelningar arrangerar läger tillsammans 
 
Vikten av att fylla i listorna rätt poängterades, framförallt födelsedatum och ord som ofta 
helt missas. 
 
En person kan vara medlem i flera lokalavdelningar men bara får räknas en gång i 
redovisningen till landstinget. Därför vill vi gärna att ni redovisar medlemmarna i en excel-
fil för att underlätta arbete. Denna behöver vara PU tillhanda senast 15 mars varje år men 
helst i samband med redovisningen till PU riks 31 januari. 

 
§ 17 Övriga frågor 

Marianne Henriksson Holmström tackade styrelsen, ordförande Jakob Lundgren och kassör 
Ann-Christin Lundgren för arbetet under året och lyfte fram vikten av att se och möta våra 
barn och ungdomar 

 
§ 18 Ordförande förklarade mötet avslutat  

 
 



Sekreterare: 
 
 
 
____________________________________ 
Ann-Christin Lundgren 
 
 
Justerare: 
 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
Annelee Thorstensson   Anette Zälter 


