
 
 

 

     

Antagna av årsmötet 3 april 2011  

 

 

 

 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN 

Pingst Ung i Västra Götaland – Älvsborg, PUP 
Med Pingst Ung menas Pingstförsamlingarnas Ungdomsarbete  

 

§ 2 UPPGIFT 

Pingst Ung är ett samarbets- och serviceorgan för pingstförsamlingarnas verksamhet bland 

barn och ungdom. I Pingst Ungs uppgifter ingår främst att främja informationsverksamhet, 

ledarutbildning och lägerverksamhet. 

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Medlemmar i föreningen utgörs av Pingstförsamlingarna i distriktet (P). Varje församling 

har en medlemsröst på årsmötet 

 

 

§ 5 ÅRSMÖTE   

Årsmötet skall hållas innan april månads utgång och kallelse ska ske minst fyra veckor i 

förväg.  

 

Vid årsmötet skall föras protokoll, vilket justeras av för mötet utsedda ordförande och 

justeringsmän. 

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

2. Val av två justerare för mötet 

3. Godkännande av kallelseförfarandet 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Verksamhetsberättelse 

6. Resultat- och balansräkning  

7. Revisionsberättelse föredras  

8. Fastställande av balans och resultaträkning 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av ordförande för styrelsen 

11. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen 

12. Val av suppleanter i styrelsen 

13. Val av valberedning om minst två ledamöter 

14. Val av revisorer  

15. Beslut om ersättning till funktionärer 

16. Beslut om inriktningen på kommande års arbete 

17. Budget 

18. Övriga frågor 



 
 

 

 

§ 6 EXTRA ÅRSMÖTE 

Extra Årsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat eller om minst en fjärdedel av 

församlingarna påfordrar detta. 

 

§ 7 STYRELSE 

Styrelsen har som uppgift att leda verksamheten och sköta den ekonomiska förvaltningen 

efter de riktlinjer som årsmötet beslutar.  
 

Styrelsen skall bestå av fem till sju (5-7) ledamöter och två till fem (2-5) suppleanter, var o 

en ska vara medlem i någon av pingstförsamlingarna i distriktet. Mandattiden är två (2) år.  

 

Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet och väljer inom sig vice ordförande, 

sekreterare, kassör och firmatecknare. Dessa uppdrag väljs på ett (1) år.  
 

Vid valet av styrelseledamöter bör man tillse att både större och mindre pingstförsamlingar 

blir representerade och att det finns representanter ifrån regionens olika delar. 
 

Styrelsen äger rätt att utse arbetsutskott. 
 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter så påfordrar. 

Kallelse ska utgå minst en vecka innan mötet.  
 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas 

med enkel majoritet. Ordföranden har vid lika röstetal utslagsrätt. 
 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. 

 

§ 8  RÄKENSKAPSÅR 

Räkenskapsåret skall utgöras av kalenderår      
 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs av årsmötet. 

 

§ 9  VALBEREDNING 

Valberedningen består av minst två (2) ledamöter och utses varje år av årsmötet. 
 

Valberedningen skall minst fyra veckor före årsmötet lämna förslag till de val, vilka 

stadgeenligt skall förrättas vid ordinarie årsmöte. 

 

§ 10  ÄNDRING AV STADGAR 

Vid förändring av stadgar fordras att beslut med minst 2/3-majoritet fattas på årsmötet.  

Ändringsförslag ska ha skickats med i kallelsen till årsmötet. 

 

§ 11  UPPLÖSNING 

För upplösning av Pingst Ung skall dess tillgångar, enligt beslut av det sista årsmötet 

användas till ändamål som har samband med pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn 

och ungdom. 


