
   
 

PROTOKOLL 
 

för ÅRSMÖTE med Pingst Ung Älvsborg 
via zoom, onsdagen den 9 mars 2022 kl 19:30 

 

1. Årsmötet öppnas 
 

2. För årsmötet valdes Simon Kjellman till att vara ordförande och Heléne Lundkvist 
valdes till sekreterare. 
 

3. Sofia Myhrberg och Marie Leijon valdes till justerare 
 

4. Föredragningslistan fastställdes 
 

5. Kallelse till årsmötet godkändes.   
E-post skickades från ordförande till alla församlingar 25/1-2022 om årsmöte i mars. 
Påminnelse skickades via e-post den 3 feb-2022 till församlingarna om årsmöte den 
9/3-2022. 
 

6. Röstlängden fastställdes och bifogas protokollet. 
 

7. Ombuden har tagit del av verksamhetsberättelsen för 2021 och den godkändes 
 

8. Kassör Elisabeth Larsson redovisar resultatrapporten för 2021 
 

9. Elisabeth Larsson redovisar balansrapporten för 2021 
 

10. Elisabeth redovisar hur bidragen har fördelats mellan församlingarna under 2021 
 

11. Kassören redovisar bokslutet för 2021 som är underskrivet av styrelsen 
 

12. Revisionsberättelsen från revisorerna lästes upp  
 

13. Balans och resultaträkning fastställdes 
 

14. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 
 

15. Till styrelsens ordförande för år 2022 valdes Robert Berntsson 
 

16. Emma Dalenhag (omval), Sandra Torstensson (omval) och Andreas Bergeld (nyval) 
valdes på två år till ordinarie ledamöter i styrelsen för 2022 och 2023. 
 

17. Filippa Langwagen och Martin Ljungkvist valdes på två år till suppleanter i styrelsen 
för 2022 och 2023 
 



   
18. Till valberedningen valdes Ulf Levin och Marie Leijon. Ulf Levin är sammankallande. 

 
19. Omval på Tore Johansson och Simon Kjellman som revisorer. 

 
20. Årsmötet antog styrelsens föreslagna verksamhetsplan för 2022 

 
21. Elisabeth Larsson gick igenom förslag till justering av riktlinjerna för bidrag under 

2022. På årsmötet föreslogs justering av maxbeloppet för läger som nu ligger på 
20 000 kr/läger att istället höjas till 25 000 kr/läger och att vi fortsätter även under 
2022 med dagsbidrag på 250 kr/dag och person. Styrelsen föreslår också att höja 
startbidraget från 3000kr till 5000kr.  
Föreslagna ändringar fastställdes av årsmötet. 
 

22. Ersättningen till funktionärer gicks igenom. En ökning med tre kronor i timmen samt 
reseersättning på 18,50 skattefritt + 11,50 kronor skattepliktigt för den styrelseledamot 
som önskar det. Förslaget godkändes av årsmötet. 
 

23. Kassör Elisabeth Lasson gick igenom styrelsens förslag till budget för 2022 och den 
fastställdes. 
 

24. Stipendieansökningar har kommit in och i år är det sex stycken personer som ska få ta 
emot var sitt stipendium på 1000kr. Stipendiaterna finns i Vårgårda/Herrljunga, Borås 
och Älvängen 
 

25. Vi vill tacka Ulf Levin för den tid han har lagt ner i styrelsen. Ulf kommer tackas av i 
efterhand. 
 

26. Inga övriga frågor  
 

 
 

 

…………………………………………. 
Heléne Lundkvist, sekreterare 
 
…………………………………    ………………………………… 

       Sofia Myhrberg, justerare     Marie Leijon, justerare 
 


