
   PU  

Distrikt Göteborg & Bohuslän 
Protokoll fört vid styrelsemöte  

som hölls i Smyrnakyrkan 2014-11-11 
 

 Närvarande:  Josefine Savedson (ordf.) 
Linda Karlsson  

   Ann-Christin Lundgren(sekr.) 

   Oskar Ström 
    

    
  
§14-56 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade förhandlingarna. 
 
 

§14-57      Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 
 
§14-58 Godkännande av föregående protokoll 

 Föregående protokoll godkändes 
  

 
§14-59 Ekonomi   

Genomgång av ekonomisk redovisning. På banken 292 489,66 

 
 

§14-60      Ansökningar 
Mölndal Pingst: 

 Tillsammansutbildning del 3 för två personer (september  2014) 
 Beviljas: 300kr x 2/person 

 

Fångarna på fortet i samarbete med andra församlingar.  
 Beviljas halva kostnaden för Fångarna på Fortet 50 % ca 3000:- 

 
 Pingst Kungälv - en dag under novemberlovet med trollkarl 
   Beviljar projektbidrag 5000:- (50 % av kostnaden 10 000:-) 
 
 Vi kommer att anordna sportlovsläger i samarbete med: 
   Rönnäng pingstkyrka 

Frölunda Pingst 
Öckerö Filadelfia i samarbete med Hönö och Fotö ( vilket även ger dem 

berättigande till ledarbidrag på upp till 1000:- /ledare)  
Smyrna barn  

Smyrna ungdomsläger 



 
Ansökan från Royal Rangers 

Ansökansbrev lästes upp och vi beslöt att ge ett avslag pga. att de inte 
ligger inom våra riktlinjer,  

 
 Unite – nyårskonferens i samarbete med många församlingar 

 Vi har lovat 200:- / deltagare (4x50:-) för alla som bor inom vårt 
område 

 
 

§14-61 Årsmöte 
Vi pratar om att ha ett möte i mars, gärna i samband med något annat 
som händer i någon församling, alternativt i samband med 

barnledarkonferensen i Jönköping 6-8 mars. Josefine kollar vad som 
händer i de olika kyrkorna  

 
 

§14-62 Barnledarkonferensen i Jönköping 6-8 mars 

Vi har skapat en fakturareferens på konferensen och vi har lovat att stå 
för bussresa och deltaravgift. Josefine bokar en buss till detta. 
  

 

§14-63 PU Riks äskar pengar till distriktsledarna 
Vi samtalade om detta på vårt regionala möte och eftersom de är med 

och stötta våra barn och ungdomsledare i området vill vi vara med och 
bidra till att de kan fortsätta sin tjänst med 5% av vad vi får in från VG 
under året. Vi lovar detta under 3 år i första hand och vi vill också att 

denne person skall vara med på våra årliga regionala möten, samt att 
det skall vara samma person under dessa år. Detta utvärderas efter 3 
år. Beslut taget på detta. 

 
§14-64 Mail från VG  

Vi har fått ett mail med ett dokument med överenskommelse om den 
sociala ekonomin i Västra Götaland, vi mailar ut det till styrelsen o ber 
dem läsa igenom och se om det är något att kommentera. Annars 

lämnar vi det tills vidare. 
 

§14-65 Styrelsemedlemmar 

Vi behöver nya medlemmar, Pernilla behöver ersättas och Josefine har 
flaggat för ev avgång. Vi behöver även bli fler för att kunna vara minst 5 

personer på mötena då alla aldrig kan komma. Josefine mailar ut till 
församlingarna och ber dem tänka efter och föreslå någon, om vi skall 
kunna fortsätta vårt arbete. 

 
§14-66 Nästa möte 28 januari 2015 18:30 i Smyrnakyrkan                 
 

 

 
Ordförande avslutade förhandlingarna 



 
 

Vid protokollet 
 
 

 
 
…………………………………………………………………… 

Ann-Christin Lundgren 
Sekreterare 
 
 
Justeras 

 
 
 

……………………………………………………………………. 
Josefine Savedson 
Ordförande 


