
PU  

Distrikt Göteborg och Bohus  

  

Dagordning till styrelsemöte 2020-10-15  

Närvarande: Sara Mattsson ordförande Ann-Christin Lundgren sekreterare, Ingvor Hedlund och 

Maria Rödholm  

 

§ 20-08          Mötets öppnande  

 

§ 20-09          Föregående protokoll lästes upp   

                        Vi går igenom stadgar till nästa gång och ser om vi behöver ändra ord, meningar mm 

                       Ang Corona – hänsyn från VG så får vi  samma antal deltagardagar som förra året, om             
                       vi får  färre i år. Vi pratar om People och hur vi skall rapportera digitalt eller i          
                       papperformat. Anki kolla med Riks om de har någon lösning för oss också 

 

§ 20-10          Ekonomisk rapport  

Vi har 1 088 426:- på banken – Förslag att vi ger 100:- per deltagardag under 

2020, och 150:- för ledare under 25 år, även retroaktivt för dagar som utförts efter  

mars 2020. 

 

§ 20-11          Följande satsningar valde styrelsen att vara medarrangörer:  

● Mini-Nyhem – Pingst Kungälv 15-18 juni 

● Ungdomsläger - Pingst Uddevalla, 10-13 aug 
● Barnläger - Pingst Uddevalla, 20-23 juli 
● Sommarläger Bobergsgården, Pingst Frölunda, 14-16 aug 
● Konfirmation, Pingst Frölunda, 2020/2021 
● Mini-läger, Pingst Kungälv, 28-30 juli 
● Vips-läger 2x2 Smyrna Gbg, 3-6 aug 
● Knatteläger, Smyrna Gbg, 30-31 juli 

● Ungdomsläger “Camp Smyrna”, 8-11 aug 
● Sommarläger After school, Betel Hönö, 10-12 aug 
● Sommarläger, Pingst Mölndal, 26 juni & 22 aug 
● Ungdomsläger, Filadelphia Öckerö, 12-14 aug 
● Barnläger Betel Hönö, 11-14 juni 
● Tidningen Kompis 



● Bokpaket om Kongo av Sara Halldorf till skolorna 4 st 5000:-/st 

Alla förslag godkändes och vill vi gärna samarbeta med er.  

 

§ 20-12          Distriktsdagen 2020 

  Bra, men svårt att hålla avstånd. Förbättring med mer presentation av personer  

                        som var med. Missade att tackade av Hanna Cajdert, men kommer skicka en    

                        blomstercheck. Arvode och milersättning vill vi ge. 

 

§ 20-13          Inbjudan till årsmöte digitalt - målsättning att nå alla församlingar…  

  Datum: 11 mars 2021 kl 19.00 - 20.30  

  Nästa styrelsemöte digitalt den 3 december kl 20-21.30 

§ 20-14          Övriga frågor 

o Förslag om att ändra domännamnet från pu-o-lan.org till pu-vast.se för att lättare 

komma ihåg. Styrelsen har fått i uppdrag att komma med förslag.  

o Vi ändrar också vårt långa namn till Pingst Ung Väst (Gbg & Bohuslän) Anki 

skickar in till Skatteverket.  

o Översyn av stadgarna -  Styrelse ser över ordformuleringar och är det några 

justeringar så tas detta upp som förslag inför nästa års årsmöte “Förslag att ändra 

från Representantskap till Medlemskap Möte” 
o Valberedningen behöver arbeta ytterligare med ledamoter till styrelsen. 
 

§ 20-07          Info-punkter 

o Samarbetet mellan PU-distriktet och PU-Riks?  

o Regionledar-tjänst diskuteras och Anki kollar med Johannes Magnusson om 

finansiering.  

 

 

Ann-Christin Lundgren                                                                              Sara Mattsson  

 

Sekreterare                                                                                              Justerare 


