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Styrelsemöte hölls i pingstkyrkan Frölunda 20-01-20  

  

Närvarande: Sara Mattsson, Ann-Christin Lundgren, Emma Anhage, Ingvor Hedlund 

  

§ 19-29 Mötets öppnande  

 § 19-30  Föregående protokoll lästes upp och godkändes  

§ 19-31 Ekonomirapport  

Hade vid årsskiftet 391 278:- och vi har gjort av med alla pengar vi fått in under 

 året och lite till, om vi räknar med Unite20 som vi inte fått in alla namn än Men vi 

har ett överskott som vi kan ta av. Men vi kanske får tänka till lite, nu när fler vill 

samarbeta med oss. 

§ 19-32  Hönö-projektet – diskussionspunkt 

Missionsförsamlingen måste vara beredda att skriva på att dom är medlemmar i 

Pingst Ung om dom ska få bidrag från Pingst Ung.   

Och  inte få  något annat bidrag från Västra Götaland. 

 

§ 19-33  Förfrågan från Kungälv Pingst. – diskussionspunkt 

Jättebra, men eftersom det inte är någon ledarutbildning inkluderad, säger vi nej 

till att ge bidrag. 

 

Följande satsningar valde styrelsen att vara medarrangörer och godkände. 

• Tweens Weekend 

• Sportlovsläger SNOWCAMP med Frölunda, Mölndal och Kungsbacka 

• Sportlovsläger Branäs med Kungälv 

• Sportlovsläger Trysil med Öckerö o Nimbus 

• Sportlovsläger Hemsedal med Smyrna ungdom 

• Sportlovsläger Sudndalen med Smyrna barn 

• Sportlovsläger Sudndalen med Smyrna familj 

• Nyårsläger till Hemsedal med Fotö  

• Sportlov i Betel Hönö dagsaktiviteter för barn och ungdom 



   
 

   
 

 

§ 19-34 Pingst Ung – Ledardag den 7 mars 2020  

De flesta i styrelsen vill deltaga på konferensen. 

Om Marianne vill stå med vår logga på barnledarkonferensen är det helt ok. 

Sara lägger upp både barn och ungdomsledarkonferensen på hemsidan. 

Jesus till barn, Kallad och Kreativ 20.Vi stöttar med ledarbidrag 300:-/dag o pers.  

 

§ 19-35 UNITE - Pingst – Ung;  Redovisning 

Vi kontaktar Fame angående namn och sammanställning på inbetalningar. 

 

 § 19-36 Nästa möte blir årsmötet i mars. Återkommer om datum.  

 

19-37   Övrigt  

Sara kontaktar Annelee om att hon kan kontakta församlingarna angående både 

ideella barn och ungdomsledare för att inspirera och utbilda dom. 

Om inte Annelee kan , så kan hon hitta någon som kan vara mentor. 

 

19-38 

Vi planerar regionträff 18-19 september 2020 

Eller bara lördag 19 september. 

 

Vid protokollet den 20 januari 2020 

  

  

  

__________________________________________________________  

Sara Mattsson                                                       Ingvor Hedlund  

Ordförande                                                             Justerare 



   
 

   
 

 

 


