
PU - Väst Styrelsemöte 

Distrikt Väst (Gbg & Bohuslän) 

  

Dagordning till styrelsemöte 2021-01-28, via teams kl 20.00 

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

Maria Rödholm, Marcus Ahlström 

 

§ 20-08          Mötets öppnande  

 

§ 20-09          Föregående protokoll lästes upp 

 

§ 20-10          Ekonomisk rapport 

2020 års vinst var 470 000:-. Kontanta medel idag är 819 000. 

I Februari betalas ut 30 % av 2021 års bidrag som beror på hur många 

medlemmar och deltagardagar som vi kommer att redovisa 15 april, resterande 

belopp kommer i juli. 

 

 

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

 Sportlovsläger till Branäs med Pingst Kungälv 

 Bok-paket 100 kreativa böner -50% /bok  

 Vi går ut med att vi gärna stöttar kreativa ute 

aktiviteter t ex frisbeegolf ,vandring i Skatås eller 

någon av våra fina naturställen här i Göteborg. Ta 

med fika, grilla korv och umgås på avstånd.  

Kom gärna med egna förslag, men tänk på regler 

som gäller. På pingstung.se  hemsida står hur man 

ska förhålla sig i Corona tider. Bidraget kan 

antingen var som projekt eller 100 kr per 

deltagardag (aktivitet 3 timmar) Blir det dyrare än 

100:-/man så tar vi ställning till det vid kontakt 

med oss innan. 

 

 § 20-12         Utskick av mail till alla församlingar angående att redovisa alla  

 medlemmar till  oss via excelfil? Sara skickar ut info under nästa vecka 

 

Senast 28 februari ska medlemmarnas redovisning vara inne. 



Även alla ansökningar för aktiviteter gjorda 2020 måste komma in senast 15 februari 

 

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

                      Locka med nån talare eller något annat?  

Kolla med Johanna Bode om hon kan säga något på en kvart om PU Riks och  

peppa deltagarna. Även de som är med på årsmötet kan dela sina erfarenheter i 

dessa Coronatider 

  Datum: 11 mars 2021 kl 19.00 - 20.30  

   

§ 20-14          Övriga frågor 

Diskussion om stadge-formuleringar. 

Paragraf 4 

Valberedningen bör se till att styrelse utgörs av både större och mindre 

församlingar med geografisk spridning. Det är möjligt nu när man har möte 

digitalt 

Paragraf 6  

Vid förändring av stadgarna fordras att beslut med minst 2/3 majoritet fattas på 

årsmötet. Ändringsförslag ska ha skickats med i kallelsen till årsmötet. 

Blir det ett beslut om stadgeändringar, ändras stadgarna 1 år efter beslutet. 

 

“Skicka med dom gamla och de nya stadgarna nu till årsmötet.” 

 

Paragraf 7  

För  upplösning av Pingst Ung ska tillgångarna delas lika mellan de redovisande 

lokalavdelningarna senaste 3 år. 

 

Blanketter ändras 

Eftersom vi ändrat namn till PU Väst kommer Anki ändra blanketterna på 

hemsidan 

Regionledar-tjänst? 

Fortfarande en öppen fråga. 

 

Nästa styrelsemöte? 



11 mars 2021    i samband med årsmötet                                                                  

 

Justerare                                                                                              Sekreterare  

 

 

 

  


