
   
 

   Protokoll 
  

för ÅRSMÖTE med Pingst Ung, Älvsborg  
   i 

Trollhättan lördagen den 2 mars 2019  
 

l. Årsmötet öppnas och ordförande går genom dagordningen 

2. Val av funktionärer för årsmötet: Ordförande , Simon Kjällman 

 Sekreterare , Ghazal Zekavat 

3. Sandra Torstensson och Markus Botica valdes till justerare 

4. Kallelsen till årsmötet godkändes 

5. Föredragningslistan godkändes 

6. Röstlängden fastställdes o bifogas protokollet 

7. Robert Berntsson går genom 2018 års verksamhetsberättelse 

8. Kassör Elisabeth Larsson redovisar bokslutet samt resultat- och 

balansräkningen 

9. Anna Ljungsfors läste revisionsberättelsen från revisorerna 

10. Balans och resultaträkning fastställdes. 

11. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 

12. Till styrelsens ordförande för år 2019 valdes Robert Berntsson 

13. Elisabeth Larsson och Ghazal Zekavat valdes på två år till ordinarie 

ledamöter i styrelsen för 2019+2020 

Till suppleant valdes Sandra Torstensson på ett år 

14. Valberedningen Elias Berg (sam-kall) och Elisabet Johansson omvaldes. 

 



   
 

 

15. Tore Johansson omvaldes som revisor och Simon Kjällman nyvaldes. 

16. Årsmötet antog den föreslagna verksamhetsplanen för 2019 som 

presenterades av styrelseordföranden. 

17. Robert Berntsson går igenom förslag till ändring av riktlinjerna för bidrag 

under 2019. Han förklarar även skillnaderna mellan att ha utbildning på 

hemmaplan gentemot att åka på utbildning i en annan församling i VG 

eller annat län. Styrelsen föreslår även höjt lägerbidragstak från max 8 000 

till max 11 000 kr. 

Föreslagna ändringar godkändes av årsmötet 

18. Robert Berntsson går igenom ersättningen till funktionärer och en 

justering med två kronor i timmen beslutas av mötet 

19. Elisabeth Larsson går igenom styrelsens förslag till budget för 2019 och 

mötet godkänner förslaget 

20. Stipendieansökan hade inkommit från Pingstförsamlingen i Trollhättan. 

Stipendiaten Josef Stenlund hade varit med på undervisningen ”När tro 

möter vetenskap” kl 10-13 och där blivit överraskad med tilldelning av 

blommor, diplom och 1.000 kr 

21. Inga övriga frågor  

22. Robert Berntsson tackade och Simon Källman avslutade mötet. 

 

…………………………………………. 

Ghazal Zekavat, sekreterare 

 

………………………………… ………………………………… 

Sandra Thorstensson  Marcus Botica 


