
PU 
Distrikt Göteborg och Bohus 

  

Styrelsemöte hölls i Lindome 2019-10-02 

 

Närvarande: Sara Mattsson, Ann-Christine Lundgren, Emma Anhage, Maria Rödholm 

 

§ 19-20 Mötets öppnande 

 

§ 19-21  Föregående protokoll lästes upp och godkändes 

 

§ 19-22 Ekonomirapport 

Vi har fått 235 557:- i dagsläget. Vi har 500 000 kr på annat konto. Vi har ett överskott 
på 440 tkr innan bidrag delas ut till alla sommarlägren. 

 

§ 19-23 Återkoppling från Resta-gård. 

Det var positivt på Resta-gård med inspirande föreläsare. Maria Rödholm och Anki var 
där. Tre bra föreläsare som pratade om integration på olika sätt. Fokus låg nu på att vi 
har flyktingar kommit till oss och nu har vi missionsfältet precis bredvid oss. Det finns 
mycket kulturkrockar och svårigheter inom intergration. Det är inte bara att få dem att bli 
frälsta utan att församlingarna behöver stötta med frågor omkring uppehållstillstånd och 
praktiskt hjälp till flyktingarna.  

 

På Restagård diskuterade det också om att deltagardagar / bidragen skulle ges om det 
var två församlingarna med. De båda andra länen i Västra Götaland ger bidrag om två 
församlingarna samverkar. Vår tolkning i PU-O-län är att vi annonserar på hemsidan 
och då anser vi att det räcker och då är det regionalt. Vi anser även att det är en 
samverkan om Pingst Ung - distriktet och en församling arrangerar tillsammans. 

Eftersom vi lägger upp det på hemsidan så kan alla gå in på hemsidan och kolla och 
därmed anmäla sig till varje arrangemang. 

 



Det diskuterade även att Västra Götalandsregionens logga s.k. “VGR – loggan & PU-
loggan måste bifogas varje affisch. PU behöver gå ut med en info - mail att detta måste 
bifogas varje ansökan till oss, annars får inte de bidrag. Sara skickar ut ett info-mail om 
detta. Vi tolkar att vi ger bidrag om arrangemanget sker i samarbete med Pingst Ung 
och med stöd av VGR. 

  

§ 19-25 Regionledare – vi får ingen faktura från Pingst Ung Riks. Lena i Skaraborg 
skulle skicka en fråga till Pingst Ung Riks om arbetsbeskrivningen för regionledarens 
roll. Diskussion om faktureringsrutiner som vi försöker få till på ett bättre sätt, gentemot 
Pingst Ungs Riks. Det behövs en bättre återkoppling från regionledare till oss i 
distrikten. Rekommendation om att Regionledare skulle återkoppla eller om det behövs 
hjälp med planering. Det framkom även önskemål om Regionledare skulle kunna 
besöka några av församlingar.  

 

Följande satsningar valde styrelsen att vara medarrangörer: 

 

 Rönnäng hockeyläger 28 juli - 2 aug
 Pingst Uddevallas barnläger 22-25 juli
 Ungdomsläger Sundsviksgården - Pingst Uddevalla 12-15 aug
 Kanothajk Sion Fotö 30 sept - 1 sept
 Fil - LAN Filadelfia Öckerö 28 okt - 1 nov
 Ledarinspiration & barnsamling - Västkustgården Pingst Mölndal 7-8 sept
 KUL - Dagen 26 okt - en dag med aktiviteter och workshops Pingst Frölunda
 Drömmen om Jul hajk - Smyrna Gbg 13-14 sept
 Drömmen om Jul - Smyrna Gbg
 Höstlovsaktvitet Betel Hönö
 Höstlovsaktivitet Pingst Mölndal
 Julföreställning Frölunda 14-15 dec

 

Alla godkändes 

 



§ 19-26 Förslaget om nytt bidrag för nya aktiviteter för ungdomar på lördagar som 
varar i minst 3 timmar, och som riktar sig främst till ungdomar och mellanstadiebarn. 

 Återkommande minst en gång per månad eller oftare. 
 Startbidrag 1 000:- + ordinarie deltagardagar. (50:-/person och tillfälle) 

Sara mejlar ut till alla församlingar och lägger upp det på hemsidan. 

Än så länge är det ingen som har “nappat” på detta bidrag. Vi puschar lite extra för detta 
i info-brevet som går ut från PU-distriktet. 

 

§ 19-27 UNITE - Pingst – Ung; PU-O-län och P-län(Robert i Älvängen) är med och 
sponsrar 20% av lönekostnad till Unite-nyårskonferens för ungdomsledare i Alingsås 
som kan tänka sig att gå upp från 80% tjänst till 100 %. Vi och P-län delar på 
kostnaden. Det handlar om ca 25 tkr plus sociala avgifter för perioden oktober till 
januari.  

 

 § 19-28 Nästa möte blir januari 2020. Återkommer om datum. 

 

 

Vid protokollet justeras den 2 oktober 2019

 

 

 

__________________________________________________________ 

Sara Mattsson                                                       Ann-Christine Lundgren 

Sekreterare/Ordförande                                                       Justerare


