
PU 
Distrikt Göteborg och Bohus 

 

 

Protokoll för årsmöte onsdag 1 april 2020 och mötet sker via Microsoft Teams möte på internet 

p.g.a. Corona-situationen 

 

Närvarande: 

   Matilda Bokinge    Maria Rödholm 

   Ann-Christin Lundgren   Rosalie Zakrisson 

      Sara Mattsson          Annelee Thorstensson 

Ingvor Hedlund 

 

 

 

1  Sara hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

 

2  Val av ordförande för mötet samt för punkt 9 

 

 Sara Mattsson ordförande, Rosalie Zakrisson ordförande för punkt 9 

 

3  Val av sekreterare 

 

 Ingvor Hedlund     

 

4  Val av två justeringspersoner 

   

 Annelee Thorstensson, Rosalie Zakrisson 

 

5  Fastställande av dagordningen 

 

 Godkändes 

 

6  Fråga om kallelse till årsmötet 

 

 Kallelse har gått ut till närvarande i god tid innan mötet 

 

7  Verksamhetsberättelse för 2019 

 

 Lästes upp av Sara och godkändes 

 

8  Ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse för 2019 

 

 Redogörs av Ann-Christin Lundgren.  

 Vi fick in ca 800 000:- i bidrag förra året. 

 Och vi har använt allt utom 2 000:- 

 Stöttat församlingar med 698 000:- , resterande till löner och omkostnader. 

 1228 medlemmar 2019 mot 1025 st 2018, en ökning med 200 medlemmar troligtvis 

 bl.a. beroende på Styrsö som kommit med och några stora satsningar. 

 Deltagardagar 9763 st 2019. ( 7483 år 2018)  

Vi har haft ett gott samarbete med många församlingar även i år. 



 

9  Ansvarsfrihet för styrelsen 2019 

 

 Enat beslut om att ge styrelsen ansvarsfrihet 

 

10   Val av styrelse för 2020 

 

 Närvarande godkänner enat valberedningens förslag enligt nedan 

 

 Valberedningens förslag 

 

 Omval på två år 

 Ann-Christin Lundgren 

 Ingvor Hedlund 

 

 Redan vald till och med 2020 

 Emma Anhage 

 Sara Mattson 

 Maria Rödholm (som tyvärr lämnar i höst pga flytt) 

   

11  Val av förtroendevald revisor 

 

 Samuel Andersson 

 

12  Val av valberedningen 

 

 Närvarande godkänner enhetligt nedan valberedning 

 Marianne Henriksson Holmström, Göteborg 

 Mikael Hermansson, Göteborg 

 

 Valberedning fick i uppdrag att få med ledamöter som jobbar med ungdomar och själva är 

 unga. 

 

13  Förslag till verksamhetsplan 2020 

 

Måldokument och verksamhetsplan godkändes och bifogas med protokollet när det skickas 

ut. 

 

14   Översyn av stadgarna 

 Styrelse ser över ordformuleringar och är det några justeringar så tas detta upp som förslag 

inför nästa års årsmöte 

 

15  Övriga frågor 

 

 Uppmuntra församlingarna att komma med idéer och vara kreativa i dessa Corona tider. 

Utomhusaktivitet t ex.      

 Ett tips till församlingar är att kolla på hemsidan och se vad andra gör för aktiviteter och få 

inspiration.  

 VG regionen vill att loggan ska vara med på alla inbjudningar, även PU ;s logga ska finnas 

med. Ordförande Sara ska ordna så att det är lätt att komma åt respektive logga på hemsidan 

 Bevaka om Kultur och Fritid kommer att ge extra bidrag pga Corona, kanske kommer dom 

med nya riktlinjer- undantag? 



 Förslag om att ändra domännamnet från pu-o-lan.org till …....... ? för att lättare komma ihåg. 

Styrelsen har fått i uppdrag att komma med förslag. 

 Skolor i regionen vill att Marianne Henriksson Holmström kommer och pratar om relationer 

och attityder, med hjälp av sina”Det är Coolt att vara snäll”-kort, som vi låtit trycka. 

 

 

16  Sara tackade alla och mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

-------------------------------- 

Ingvor Hedlund 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

 

-----------------------------------     ------------------------------------- 

Annelee Thorstensson     Rosalie Zakrisson 


