
   
 

Årsberättelse för 2021 

Västra Götaland  -  avd. Älvsborg 
justerat 21 /2 
 
Verksamhetsplan  antogs på det digitala årsmötet onsdagen den 3 mars 2021 
 
Ledarutbildning ”Pingst Ledare” hölls över hela landet den 13 November. Älvängen, 

Trollhättan och Alingsås var värdförsamlingar i Älvsborg 
 
Konferenser De flesta konferenser inställda pga Covid 19 
 
Läger har ordnats o vi har stöttat med 239.500 kronor  
 
Unite 2021/22 Endast ett ”Pre-unite-2/22 kunde hållas. Kostnad 5.000 kr 
  
Skolinfo har hållits i Mellerud och Dals Långed kostnad 4.400 kr 
  
Utdelandet av 12:e årets ledarstipendium 
 

Alexander Berglund  från Borås och Rebecka Larsson Skog från Vårgårda / 
Herrljunga tilldelades var och en årets stipendium på 1000 kronor vardera. 
Rebecka med flera deltog via storbild i pingstkyrkan Herrljunga och 
överraskades där tillsammans med sina vänner. 

 
Coaching Borås satsade på stöttning av ledare. 9 st deltog i programmet. 
 
Integration Ale kommun har under 2021 tagit emot ett stort antal kvotflyktingar. 30 

stycken av dem har på olika sätt deltagit i Smyrnas föreningsarbete. 25 av 
dem deltog i vårt läger under september. Dit ordnades skjuts och tolk till 
swahili. 

 
Distriktsdag Årets träff, lörd 9 okt hölls på Mösseberg i Falköping. Ämnet var ”Här för 

att stanna” o leddes av Olof Brandt från Bibeln idag. Han gav mycket 
tänkvärda tankar om varför inte alla ungdomar stannar kvar i 
församlingslivet efter genomgånget barn-o ungdomsarbete. 

 
MEDLEMMAR Antalet lokalavdelningar i PUP var vid årsskiftet        9 st     (10 st fg år) 

Antalet redovisade medlemmar i åldern 7 – 25 var  690 st  (730 st fg år) 
 
REGIONLEDARNA    Ledartips: Gå in på Pingstung.se och ta del av många användbara  
  saker! 
 
 
 
 



   
 
STYRELSEN 
 
Ordförande:  Robert Berntsson,  Nödinge 
V. ordf Ulf  Levin Borås 
Sekreterare:  Helen Lundqvist Älvängen  
Kassör:  Elisabeth Larsson,  Trollhättan 
Övriga ledamöter: Emma Dalenhag, Alingsås  
Delvis mammaledig Sandra Torstensson Trollhättan 
 

Suppleant: Rebecka Torstensson Trollhättan 
   

Styrelsemöten har hållits den 26 jan, 16 feb, 3 mars, 20 okt  

 

  
ÅRSMÖTET/REPRESENTANTSKAPSMÖTET 
Valda ombud, ledare o övriga intresserade inbjöds att den 3 mars 2021 via Zoom delta i 
årsmötet. Detta blev det mest besökta årsmötet på många år. Till ordförande valdes Simon 
Kjellman som såg till att mötet genomfördes på ett utmärkt sätt. 
 
FÖRVALTANDE FÖRSAMLING 
Pingstförsamlingen i Trollhättan är föreningens förvaltande församling.  
Revisorer har varit Tore Johansson och Simon Kjellman 
 

VALBEREDNING 
Hanna Malmström valdes till sammankallande. Styrelsen entledigade henne via beslut den 20 
okt och tog själva över att informera övrig ledamot. 
Övrig ledamot: Marie Leijon från Trollhättan 
 
EKONOMI 
Landstingsbidraget blev hela 444.000 kr. Beräkningsgrundat från 2019 
Av resultat o balansräkningen samt årsberättelsen framgår hur medlen förvaltats. 
 
 
 För styrelsen Pingst Ung i Västra Götaland/Älvsborg 
 

 

__________________________  ___________________________ 
 Robert Berntsson  Elisabeth Larsson 
 Ordförande  Kassör  

 
 

 
  
 
 


