
 
 

 
 

 
 
 

Västra Götaland  -  Älvsborg 
 
 
Verksamhetsplan antogs på årsmötet i Brålanda 22 mars 2015  
 
 
Ledarutbildning har genomförts i Kinna/Mark, Alingsås och Trollhättan, till en kostnad 

av 22.500 
 
Läger Återigen har församlingarna i samarbete med Pingst Ung ordnat 

många läger. I budgeten avsatte vi 320.000 och slutresultatet blev 
295.000  

 
Familjeläger ordnade Vårgårda/Herrljunga detta år. 
 
Ungdomsdagar har anordnats i Trollhättan och Vision 15 hölls i Älvängen 
 
Go West sommarläger hölls i år på Smyrnagården Jernholmen. Vi var med o 

arrangerade och stog för en stor del av ledarkostnaderna. 
 
Unite 2015 i Gbg hölls i Västra Frölunda och vi fanns med o stöttade. Våra ungdomar 

gjorde gemensam sak och ordnade läger i och under Unite 
konferensen. 

 
Samarbete med skolor Brålanda o Mellerud har haft temadagar med skolinformation.  
 
Utdelandet av 8:e årets ledarstipendium 

Andreas Thorstensson och Daniel Torstensson båda från Trollhättan 
fick var sitt stipendium på 1.000 kr 

 
Coachning Inga utbetalningar men kanske ändå ledare har fått coachning utan 

kostnader? 
 
Startbidrag Idétorka just nu på detta område. 
 
Övriga bidrag Det stora Dalslandslägret/Högsby fick ett extra bidrag på 5.120 kr. 

Även PingsUng-lägret Sjöbonäs i södra Älvsborg fick ett extra 
tillskott o summan dit blev 1.567 kr 

 



Distriktsdag Älvsborg hade i år ansvar för distriktsdagarna i VG. Vi inbjöd till 
Skotteksgården utanför Ulricehamn den 2-3 oktober. Vi möttes som 
brukligt på fredag kväll för samtal och gemenskap. På lördag morgon 
hade vi besök av vår regionledare Peter Lewin. Efter lunch hölls 
separata styrelsemöten. 

 

MEDLEMMAR 
Antalet lokalavdelningar i PUP var vid årsskiftet 13 st 
Antalet redovisade medlemmar i åldern 7 – 25 den 31 dec 2015 var inte klart när 
årsberättelsen skrevs men låg på 1210 st den sista dec 2014    
  
STYRELSEN 
Ordförande:  Robert Berntsson, Nödinge 
V. ordf Emma Dalenhag, Alingsås 
Sekreterare:  Ingela Karlson, Alingsås  
Kassör:  Elisabeth Larsson, Trollhättan 
Övriga ledamöter: Marie Leijon, Trollhättan 
 Christian Kastö, Borås  
Ersättare:  David Celinder, Brålanda 
 Jeanette Hagman, Borås 
 
Styrelsemöten har hållits den 24 februari, 22 mars, 27 maj, 3 oktober och 17 november 
 
  
ÅRSMÖTET/REPRESENTANTSKAPSMÖTET 
Valda ombud o övriga intresserade inbjöds den 22 mars till barn och familjegudstjänst i 
pingstkyrkan Brålanda. Efter Gudstjänst, kyrkkaffe samt korv o bröd till barnen hölls 
årsmötet, vilket sen avslutades med gemensam måltid. 
 
FÖRVALTANDE FÖRSAMLING 
Pingstförsamlingen i Trollhättan är föreningens förvaltande församling.  
Revisorer har varit Leif Jakobsson och Robert Suomela 
 
VALBEREDNING 
Samuel Johansson har varit sammankallande. 
Övriga ledamöter: Ulla-Britt Söderberg, Skene och Elias Berg från Älvängen 
 
EKONOMI 
Landstingsbidraget blev 393.432 kr. (mot 371.520 år 2014) 
Av resultat o balansräkningen samt årsberättelsen framgår hur medlen förvaltats. 
 
 
För styrelsen Pingst Ung i Västra Götaland/Älvsborg 
 
Robert Berntsson Elisabeth Larsson 
Ordförande Kassör  
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