
   
 

Årsberättelse för 2020 

Västra Götaland  -  avd. Älvsborg 
 
 
Verksamhetsplan  antogs på årsmötet i Borås lördagen den 29 febr 2020 
 
Ledarutbildning Ledare deltog hemifrån digitalt 7/11 i ”Pingst Ledare” som hölls över hela 

landet. Älvängen höll en utbildning på våren. 
 
Konferenser De flesta konferenser inställda pga Covid 19 
 
Läger har ordnats o vi har stöttat med ca 175.000 kronor  
 
Unite 2020/21 hölls i mellandagarna digitalt, regionledarna är med i detta arr. 
 
Skolinfo vi har på olika sätt stöttat med information i skolor för 1.500 kr 
  
Utdelandet av 11:e årets ledarstipendium 

Linn Sonesson från Borås överraskades på årsmötet med att tilldelas årets 
stipendium på 1000 kronor. 

 
Coaching Har erbjudits. 
 
Startbidrag Inga startbidrag har utdelats 
 
Kyrk-Lan Covid 19 försvårade liknande arrangemang 
 
Distriktsdag Årets träff, lörd 10 okt hölls i Pingstkyrkan Mölndal o ordnades av PUO 
 
MEDLEMMAR Antalet lokalavdelningar i PUP var vid årsskiftet  10 st      (9 st fg år) 

Antalet redovisade medlemmar i åldern 7 – 25 var 740 st  (693 fg år) 
 
REGIONLEDARNA    Har ordnat digitala träffpunkter för barnpastorer 1ggn/mån. De som 
är ”nya i tjänsten” under året har haft egna träffar med reg-ledarna. Man har erbjudit 
professionell själavård och coaching.  
Höjdpunkten blev i September 2020, när PU bjöd med alla i regionen på ett lyxigt dygn med 
Bowling/Shuffleboard, föreläsning med Magnus Gnisterhed, Spa, förbön och 
lovsångsgudstjänst med "Hope for this nation". Hotellnatt och väldigt mycket god mat och 
härlig gemenskap. Så gott att få vara ihop mötas i nära samtal i en avslappnad miljö. Detta var 
mycket välsignat. 
Ledartips: Gå in på Pingstung.se och ta del av många nya riktigt bra användbara saker! 
 
 
 



   
 
 
STYRELSEN 
 
Ordförande:  Robert Berntsson,  Nödinge 
V. ordf Ulf  Levin Borås 
Sekreterare:  Sandra Thorstensson Trollhättan 
Kassör:  Elisabeth Larsson,  Trollhättan 
Övriga ledamöter: Emma Dalenhag, Alingsås 
 Ghazal Zekavat, Alingsås/Partille 
   
Adjungerad:  Helen Lundqvist Älvängen 

  

Styrelsemöten har hållits den 29 jan, 29 feb, 22 april, 9 sept, 10 okt och 24 nov 

 

  
ÅRSMÖTET/REPRESENTANTSKAPSMÖTET 
Valda ombud, ledare o övriga intresserade inbjöds den 29 febr 2020 till Pingstkyrkan i Borås 
för en undervisningsdag på temat ”Integration”. 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: Hanna Malmström från Vänersborg 
 
EKONOMI 
Landstingsbidraget blev hela 435.000 kr. (brukar ligga på 350) 
Av resultat o balansräkningen samt årsberättelsen framgår hur medlen förvaltats. 
 
 
 För styrelsen Pingst Ung i Västra Götaland/Älvsborg 
 

 

__________________________  ___________________________ 
 Robert Berntsson  Elisabeth Larsson 
 Ordförande  Kassör  

 
 

 
  
 
 


