
 

 

 
Årsmöte Pingst Ung Älvsborg 
Alingsås söndagen den 28 februari 2016  
 
 

1. Årsmötet öppnas. 
2. Följande funktionärer väljs för årsmötet -  

a. Ordförande - Robert Berntsson 
 b.   Sekreterare - Ingela Karlson 
           c.   Justerare - Robert Eliasson och Linus Oskarsson.  

3. Årsmötet beslutar att kallelsen till årsmöte gått ut enligt stadgarna.  
4. Föredragningslista för årsmötet fastställs. 
5. Fastställande av röstlängd (sparades, inget behov förelåg i mötet) 
6. 2015 års verksamhetsberättelse föredras. 
7. Resultat- och balansräkning för år 2015 presenteras. 
8. Revisionsberättelse för 2015 föredras.  
9. Balans och resultaträkning fastställs. 
10. Årsmötet beslutar om styrelsens ansvarsfrihet för år 2015 
11. Till ordförande i styrelsen väljs ordförande Robert Berntsson. 
12. Val av ledamöter i styrelsen för verksamhetsåren 2016+2017 enligt följande - 

Omval på två år: Emma Dalenhag, Marie Leijon och Christian Kastö  
13. Val av suppleanter i styrelsen enligt följande - 

Omval på två år: David Celinder 
Nyval på ett år: Michael Johansson, Vänersborg 

14. Val av valberedning enligt följande - 
Omval på ett år och sammankallande: Elias Berg, Älvängen. 
Nyval på ett år: Lisa Johansson, Vänersborg. 

15. Val av revisorer -  
Omval på ett år: Robert Soumela och Leif Jakobsson, båda Trollhättan. 

16. Årsmötet beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan för 2016.  
17. Årsmötet fastställer riktlinjer för utbetalning av bidrag, under år 2016, enligt 

presenterat förslag. 
18. Årsmötet beslutar om ersättning till funktionärer enligt föreslagen uppräkning. 
19. Årsmötet beslutar att fastställa budget för 2016. 
20. Utdelning av stipendium till de två kandidaterna görs i respektive 

hemförsamlingar inom den närmsta tiden. 
21. Årsmötet beslutar att ge styrelsen uppdrag att avtacka Samuel Johansson och 

Ulla-Britt Söderberg, avgående i valberedningen, efter lång och trogen tjänst 
inom PUP. 

  



 

 

22. Övrig fråga som uppkom under mötet – Frågan gäller medlemskap och 
redovisningar till Pingst Ung Riks (ej Landstinget) 
 
Hur ställer sig styrelsen till medbestämmande av barnen? 
  
Varje lokalavdelning ska hålla årsmöte på hemmaplan varje år. Det behöver 
då göras anteckningar utifrån barnens önskemål och tankar - utvärdering 
bakåt och framåt.  

 
 
 
 
Alingsås 2016-02-28 
 
 
 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
Ingela Karlson    Robert Berntsson 
 
 
 
 
 
Justerare     Justerare 
 
 
 
Linus Oskarsson    Robert Eliasson 
 
 
 


