
   PU  
Distrikt Göteborg & Bohuslän 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte  

som hölls i Frölunda Pingst, 8/11-2012 
 
 

 Närvarande: Josefine Savedsson (ordf.) 
     Ann-Christin Lundgren ( sekr) 
     Carola Axelsson 
     Lasse Sjöö 
     Clarita Artursson 
  
   
     
§12-40 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade förhandlingarna. 
 
§12-41      Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 
§12-42 Godkännande av föregående protokoll 
 Föregående protokoll godkändes 
  
§12-43 Ekonomi 

456 622,38  kr i kassan i dagsläget 
 

§12-44      Ansökningar 
Från V Frölunda Pingst faktura för Tidningen Kompis.-  
redan beviljad 

 
§12-45 Distriksdagar i Alingsås 
 Kort rapport vad gick igenom. 
 Vi får inga pengar för 6 åringar men vi kan ge bidrag till 6 åringar 

om vi beslutar det. Vi tar upp det på årsmötet och det börjar gälla 
efter det. Diskussion kring stipendium, detta är inte aktuellt då vi 
inte får ge bidrag till enskilda personer. 
Nästa år är det vår tur att anordna distriktsdagarna.  
Vi tog också upp hur vi gör med bidrag från andra län; vi ger 
bidrag till dem så länge de ligger inom vårt landsting, men inte till 
andra landsting.  

 
 
§12-46     Barnledarkonferens i Jönköping 

Detta vill vi stötta för att så många som möjligt skall kunna 
följa med.  



Avgift 350:- Vi vill betala hyrd buss och avgiften för alla som åker, 
ej för logi och mat. Lasse Sjöö kollar med buss. Josefine kollar om 
vi kan få det fakturerat direkt till PU O län.  

 
 

§12-47 Nästa årsmöte 
Förslag 3 alt 10- 24 mars, fråga någon församling om de kan ha 
en familjegudstjänst den söndagen och vi får ha vårt årsmöte i  
samband med det, Vi måste inbjuda tidigt, förslag  
Mölndal, Kungälv eller Frölunda Pingst i nämnd ordning. 
 

 §12-48 Riktlinjer  
Fortbildning för Barn och Ungdomsledare: 
Det skall stå MAX 300:-/dag och under 3 dagar, eller faktiskt  
kostnad. Vi beslutar att detta även skall gälla anställda för att  
uppmuntra till vidareutbildning. Vi förtydligar inte det 
i riktlinjerna utan tar det till protokollet bara. 
 
Ändring av ledar – och inspirationsdagar  
Där bör vi lägga till att man kan välja på deltagardagar eller  
5000:- 
 

§ 12-49 Brev från PHV 
Bordlägges till nästa möte. 
 

§12-50 Nästa möte 
16 januari i Smyrnakyrkan kl. 18.30 

  
  
Ordförande avslutade förhandlingarna 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………………………………………… 
Ann-Christin Lundgren 
Sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
……………………………………………………………………. 
Josefine Savedson 
Ordförande 


