
 

   

Årsberättelse för 2019 

 

 
 

Västra Götaland  -  avd. Älvsborg 
 
 
 
Verksamhetsplan  antogs på årsmötet i Trollhättan den 2 mars 2019 
 
Ledarutbildning Ledare åkte 16/11 till ”Pingst Ledare” som hölls i Jönköping även i år, samt 

till Royal Rangers NTC, NTT och uNTT utbildningar. 
 
Konferenser I barnledarkonferensen i Uppsala deltog vi från flera lokalavdelningar. 
 
Integration På distriktsdagen på Restad gård hade vi fyra talare i ämnet. 
 
Läger har ordnats o vi har stöttat med 214.000 kronor  
 
Camp West Stort distrikts-sommarläger hölls även i år på Smyrnagården Jernholmen.  
 
Unite 2018/19 hölls i mellandagarna o fram till nyår i Smyrna Göteborg. 
 
Skolinfo vi har på olika sätt stöttat med information i skolor för 7900 kr 
  
Utdelandet av 11:e årets ledarstipendium 

Josef Stenlund från Trollhättan överraskades på årsmötet med att tilldelas 
årets stipendium på 1000 kronor. 

 
Coaching Har erbjudits. 
 
Startbidrag Ett startbidrag har utdelats till Trollhättan 
 
Kyrk-Lan För ungdomar i högstadiet/gymnasiet, kom det deltagare från flera 

orter i länet, till LANET i Älvängen.  
 
Distriktsdag Årets träff, fre-lör 21-22 sep  hölls på Restad Gård och arrangerades av 

Älvsborg. 
 
MEDLEMMAR Antalet lokalavdelningar i PUP var vid årsskiftet  9 st 

Antalet redovisade medlemmar i åldern 7 – 25 var 693 st 
  
 



 

   
 
REGIONLEDARNA    Har ordnat träffpunkter för barnpastorer på ”Pingstpastor” och 
Nyhemsveckan. Medverkade i det Nationella ledarnätverket ”Jesus till barnen”. Man syntes 
tydligt på rådslaget. ”PingstUng ledarskola för barn o ungdomsråd” och medlemsregistret 
”People” lanserades under året. 
 
STYRELSEN 
 
Ordförande:  Robert Berntsson,  Nödinge 
V. ordf Emma Dalenhag, Alingsås 
Sekreterare:  Ghazal Zekavat, Alingsås/Partille 
Kassör:  Elisabeth Larsson,  Trollhättan 
Övriga ledamöter: Marie Leijon,  Trollhättan 
 Emma Cosgrove,      Ed 
 Christian Kastö, Borås (jan – juni) 
 
Ersättare:  Sandra Torstensson,  Trollhättan 
  
Styrelsemöten har hållits den 7 feb, 2 mars, 22 aug och 21 sep 
 
  
ÅRSMÖTET/REPRESENTANTSKAPSMÖTET 
Valda ombud, ledare o övriga intresserade inbjöds den 2 mars till en undervisningsdag på 
temat ”Tro på/i skolan” i Pingstkyrkan Trollhättan. Efter avslutad utbildning bjöds det på 
middag och i samband med kaffet startade årsmötet. 
 
FÖRVALTANDE FÖRSAMLING 
Pingstförsamlingen i Trollhättan är föreningens förvaltande församling.  
Revisorer har varit Tore Johansson och Simon Kjellman 
 
VALBEREDNING 
Elias Berg från Älvängen har varit sammankallande. 
Övrig ledamot: Elisabet Johansson från Vänersborg 
 
EKONOMI 
Landstingsbidraget blev hela 445.000 kr. (mot 344.000 år 2018) 
Av resultat o balansräkningen samt årsberättelsen framgår hur medlen förvaltats. 
 
 
 För styrelsen Pingst Ung i Västra Götaland/Älvsborg 
 

 

__________________________  ___________________________ 
 Robert Berntsson  Elisabeth Larsson 
 Ordförande  Kassör  

 
 

 


