
PU  
 

Distrikt Göteborg & Bohuslän 
 

Årsmöte hölls i Pingstkyrkan Västra Frölunda, Göteborg 2017-03-08 
 

Deltagande: 

Jakob Lundgren 

Ann-Christin Lundgren 

Anette Zälter 

Rosalie Zakrison 

Kristoffer Svedstam 

Marianne Henriksson-Holmström 

 
 
§ 16-32  Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
§ 16-33  Till ordförande för mötet valdes Jakob Lundgren och för punkt 9,  

    Christoffer  Svedstam 
 
§ 16-34  Till sekreterare för mötet valdes Ann-Christin Lundgren 
  
§ 16-35  Till justeringsmän av protokollet valdes Rosalie Zakrison och Anette Zälter 
 
§ 16-36  Dagordningen godkändes 
 
§ 16-37  Mötet godkände kallelsen till årsmötet, vilket har skett enligt stadgarna 
  
§ 16-38  2016 års Verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 16-39  Ekonomisk redogörelse;, Vi har genom era rapporter och namnpåskrifter fått in        
              600 000:- att arbeta med under året. 72 000 av dem har vi kvar att använda   
              2017 förutom de nya vi får in.  
              Revisionsberättelse för 2016 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 16-40  Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet  
 
§ 16-41 Mötet biföll styrelsens förslag till stadgeändring  Verkställs i år: 

   Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller och då minst två     
   ledamöter är närvarande. 

 
§ 16-42  Val av styrelse för 2017 

 

Till omval 2017 för 2 år 

Jakob Lundgren 

Väljs 2018 

Ann-Christin Lundgren, Ingvor Hedlund 

Avgår 

Anette Zälter, Linda Karlsson 

 



Nyval 

          Emma Anhage, Sara Mattsson, Anneli Ahlin 

     
    Mötet beslutade omval och nyval av styrelseledamöter i enlighet med 

               valberedningens förslag. 
 

 

§ 16-43  Ann-Christin Lundgren valdes till kassör 

 

§ 16-44  Till Ordförande valdes Jakob Lundgren 

 
§ 16-45  Till valberedning valdes: 

    Marianne Henriksson-Holmström, Göteborg 
      Niklas Arvidsson, Göteborg 
      Johannes Magnusson, Göteborg 

 
 
§ 16-46  Övriga frågor : 

- Frågor om vi stöttar ledarhandledning till anställda – tas upp på nästa ord      
styrelsemöte 

- Bibeläventyret stöder vi sen tidigare utbildning i, men frågan är om vi också 
stöder kostnaden som skolan har om vi skall komma dit och ha lektion– tas 
upp på nästa ord  styrelsemöte 
 

 
  
§ 16-47  Marianne Holmström tackade ordförande Jakob Lundgren  och kassör Ann- 

Christin Lundgren för året som gått och uppmuntrade oss alla hur viktiga vi är när 
det gäller att stötta och uppmuntra, och inte bara prata pengar.  Hon citerade från 
B-A Stenstrands bok  ”Mannen som förändrade Världen”  och poängterade att det 
är att vi berättar om Jesus och gör honom känd i vår stad och region. 

 
§ 16-48 Ordförande förklarade mötet avslutat  
 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
_________________________________ 
Ann-Christin Lundgren 
 
  
 
 
Justerare: 
 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
Rosalie Zakrison     Anette Zälter 
 


