
PU 
Distrikt Göteborg och Bohus 

 
Styrelsemöte hölls i Smyrnakyrkan, Göteborg 2017-09-14. 

 
Närvarande:  Jakob Lundgren (ordf.) 
  Ann-Christin Lundgren (adm.) 
  Sara Mattsson 
  Emma Anhage 
 
§17-09 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade förhandlingarna. 
 

§17-10 Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 

 
§17-11 Ekonomirapport 

Nuvarande saldo är 487 tkr. Under året har föreningen fått närmare 700 
tkr och hittills betalat ut 271 tkr. Alla sommarläger har ännu inte 
redovisats. 

 
§17-12 Evenemang 
 

Följande satsningar valde styrelsen att vara medarrangörer i: 
 
Sommarläger, 18 aug, Frölunda 
Sundsviksgården, 14 aug, Uddevalla 
Tweens, 14 aug, Öckerö 
Läger, 24 maj, Kungälv 
Bibeläventyr, 26 maj, Kungälv 
Konfirmation, Uddevalla 
Kanothajk, 15 sep, Fotö 
Hajk till Smålandsstenar, 6 okt, Kungälv 
Ledardag, 26 aug, Mölndal 
Konfirmation, Frölunda 
Höstlovsskoj, Hönö 
Konfirmation, Smyrna 

  
§17-13 Informationsskyldighet 

För att tillmötesgå Västra Götalandsregionens riktlinjer beslöt styrelsen 
att vid alla annonsering av verksamhet till vilken föreningen bidrar 
ekonomiskt ska texten ”I samarbete med” synas tillsammans med Pingst 
ungs och Västra Götalandsregionens logotyper. Med annonsering 
menas affischer, broschyrer, hemsidor, etc. 
 
Vidare beslöts att ovanstående information ska förtydligas på 
föreningens egen hemsida. 

 
§17-14 Regiondag 

Höstens regiondag hålls i Alingsås Pingst den 7 okt kl. 9-14. Program för 
dagen sattes. Marianne har tackat ja till att hålla ett anförande. Jakob 



ordnar med frukost och fika medan Anki ordnar med lunch. Jakob mailar 
information och anmälan till samtliga distrikt. 
 
 

§17-15 Ledarutbildningar 
Utbildning av ledare är en kärnverksamhet. Därför vill styrelsen förtydliga 
att den även stöttar lokala ledarutbildningar i församlingar förutsatt att 
ledarna är medlemmar i föreningen. 
 

§17-16 Pingst ledare 
Styrelsen väljer att uppmärksamma och uppmuntra till ledarutbildningen 
Pingst ledare. Barn- och ungdomsledare i föreningen får därför 
anmälningsavgiften betald förutsatt att de väljer seminariespåret Nästa 
generation. Jakob mailar ut inbjudan med fakturareferens till 
församlingarna. 
 

§17-17 Kommande möten 
Nästa styrelsemöte hålls under vecka 45. 

 
§17-18 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
 
Ordförande avslutade förhandlingarna. 
 
 
Vid protokollet 
 
 

 
Jakob Lundgren 
Ordförande 

 Justeras 
 
 

 
Ann-Christin Lundgren 
Administratör 

 


