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   Regionala utbildningar för barn- och ungdomsledare. Bidrag lämnas även till 
ledarutbildning utanför länet. Styrelsen skall mer aktivt arbeta för regionala 
ledarutbildningar och puffa för att församlingar ordnar ledarutbildningar under året och i 
övrigt vara lyhörda för församlingarnas behov. 
   Församlingarna ordnar regionala läger i samarbete med PUP för åldrarna 7 – 25 år. 
Lägerverksamheten bör innefatta lärande, ansvar, delaktighet varvat med lustfyllda 
aktiviteter. 
  För läger som planeras i samarbete med PUP erhålls ekonomiskt stöd per deltagande 
individ i åldersgruppen enligt riktlinjerna. Regionsommarlägret Camp West 20 och 
Nyårskonferensen UNITE -21 stöttas och vi står även för en del av ledarkostnaderna 
   Samarbeta med församlingarna inför temadagar, för att i grundskola och gymnasium  
i samklang med läroplanerna bl a komplettera religions- o bibelundervisningen, samt 
informera om droger o mobbning. 
 Stötta kultursatsningar som har syfte att underlätta integration o jobba för att över 
länet få till temadagar i ämnet. 
   Nominering till barn- och ungdomsledarstipendium görs av styrelserna i 
församlingarna. Stipendiater utses av PUP:s styrelse och tillkännages vid årsmötet 2022 
   Vi erbjuder vara med o ersätta för mentorstöd/coachning till församlingarnas barn-o 
ungdomsledare, både anställda och ideellt arbetande. 
   Vi deltar i det årliga distriktsmötet med de andra styrelserna PUR och PUO i 
Västra Götaland under 2021.  Under året kommer vi att vara med o ekonomiskt stötta 
Pingst Ungs regionledare för sydvästra Sverige. 
 I dessa tider används nya digitala lösningar för att bedriva verksamheter o dessa 
initiativ är vi gärna med o stöttar 
 I coronatider där familjer möts hemma mer, vill vi finnas med och stötta satsningar i 
hemmet, tex andaktsmaterial och söndagsskolaPLAY. 
 När Coronapandemin har släppt greppet om oss så skulle vi gärna vilja vara med o 
satsa på kursen Trygg Församling 
 Verksamheten skall följas upp av styrelsen. Minst tre styrelsemöten skall hållas under 
året. Nästkommande årsmöte skall hållas senast 30 mars 2022 
 

 


