
   
 

                                
           Protokoll 
 

för ÅRSMÖTE med Pingst Ung, Älvsborg  
   i 

Älvängen lördagen den 24 mars 2018  
 

 
1 Årsmötet öppnas 

 
2. Val av funktionärer:  Ordförande: Ingemar Arvidsson 

  Sekreterare: Ghazal Zekavat 
 

3. Till justerare valdes:  Marie Leijon och Elisabeth Johansson 
 

4. Kallelsen till årsmötet godkändes 
 

5. Föredragningslista fastställdes 
 

6. Röstlängd fastställdes och bifogas protokollet 
 

7. Verksamhetsberättelsen lästes o lades till handlingarna. 
 

8. Elisabeth Larsson gick genom Resultat o balansräkningen.  
 

9. Revisorernas berättelse lästes upp 
 

10. Resultat o balansräkningen godkändes och fastställdes 
 

11. Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2017 
 

12. Till styrelsens ordförande för 2018 valdes Robert Berntsson 
 

13. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för verksamhetsåren 2018+2019 
 
Omval på Emma Dalenhag, Marie Leijon och Christians Kastö efter att deras 

tvååriga perioder tog slut.  

Ingela vill bli entledigad från sitt andra år.  

Kvarvarande ledamöter, Robert Berntsson och Elisabeth Larsson. 
Ghazal Zekavat väljs på ett år som efterträdare för Ingela Karlson 

 
Val av suppleanter i styrelsen. 
Emma Cosgrove väljs på två år och David Celinder väljs på ett år 

  
14. Till valberedning valdes Elisabeth Johansson samt som sammankallande Elias 

Berg  



   
 
 
 
 
 

15. Till revisorer valdes Tore Johansson och Robert Suomela 

 
16. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 godkändes 

 
 

17. Fastställande av riktlinjer för enkel utbetalning av bidrag under år 2018 
 

 Robert Berntsson förklarade och gick genom riktlinjerna för bidrag under år 

2018. Berntsson förtydligade även hur församlingarna skall göra för att uppfylla 

kraven och bli godkända för att få bidrag för dess verksamhet.  

För de större verksamheterna såsom UNITE och Go West finns möjligheten att 

få extra bidrag men grundbidraget föreslås till max 8 000 kr.  

 Elisabeth Larsson förklarade även hur det fungerar med bidragen och varför 

styrelsen föreslår sänkt maxbidrag från 15 000kr till 8 000kr. 

Styrelsens förslag till riktlinjer under år 2018 blev godkänd. 
 

18. Beslöt om ersättning till funktionärer. Förslaget bifogas protokollet 
 

19. Budget för 2018 presenterades, Elisabeth Larsson gick igenom och förklarade 
tanken bakom justeringarna. Budgeten godkändes. 

 
20. Stipendium Två tjejer (Jennie Oscarsson och Hanna Andersson) från Alingsås 

och en kille (Anders Eriksson) från Älvängen får var sitt stipendium á 1.000 kr 
  

21. Tack till avgående ledamöter 
 Ingela Karlsson tackades, hon deltog tyvärr inte i mötet. Mötets ordförande 

tackade styrelsen för arbetet de har lagt ner under året och önskade dem lycka 
till för 2018.  

 
22. Övriga frågor  

 
 
  

……………………………………. ………………………………………… 
 Ordförande   Sekreterare 
 Robert Berntsson  Ghazal Zekavat 
 
 
 ……………………………………. ………………………………………… 
 Justeringsman   Justeringsman 
 Marie Leijon   Elisabeth Johansson 


