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KANSLI
Pingst ungs kansli har som syfte att vara navet för såväl Pingst ungs stab
som för lokalavdelningerna ute i landet. Kansliet är placerat i Alvik även om
staben även under året funnits i Örebro, Eskilstuna, Jönköping, Göteborg
och Stockholm genom Edward Sköllerfalk, Alexandra Jennersjö, Marcus
Bernström, Johanna Bode och Carolina Nilsson.
Edward Sköllerfalk avslutade sin tjänst som verksamhetsledare i juli och i
augusti trädde Johanna Bode in som ny verksamhetsledare på 50 %. Sedan
oktober är Alexandra Jennersjö föräldraledig och Carolina Nilsson började i
september vikariera som administrativ koordinator på 60 %. Under året har
handläggare Marcus Bernström, Alexandra Jennersjö och Carolina Nilsson
haft ett samarbete gällande redovisningen och handläggningen gentemot
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under året har
Pingst ung haft fortsatt representation i SKUR - Sveriges Kristna Ungdomsråd.
I augusti lämnade Pingst ung in en statsbidragsansökan för verksamhetsåret
2016 till MUCF. Vi ansökte för 263 lokalavdelningar (+5 sedan föregående
år) och 11607 bidragsgrundande medlemmar (-1442 sedan föregående
år). Bidragsgrundande medlemmar är barn och ungdomar i åldern 6-25 år.
Det stora tappet i medlemmar ser ut att bero på problem med vårt digitala
redovisningssystem.
Bidraget från verksamhetredovisningen baseras på hur många medlemmar
och lokalavdelningar som redovisas men även hur mycket pengar staten
har att fördela. För 2015 års redovisning erhöll Pingst ung 2 908 078 kr från
MUCF som användes under 2017. Detta var en minskning från föregående
år med -274 539 kr. Minskningen berodde på något färre redovisade medlemmar (-328) och att fler organisationer tagit större del av det statsbidrag
som MUCF har fått i anslag från regeringen.
Pingst ung sammanställer varje år även lokalavdelningarnas redovisning länsvis. Uppgifterna används sedan vid Pingst ungs distrikts ansökan om bidrag
i sina respektive distrikt. Under året fanns 14 aktiva och 9 inaktiva distrikt.

Ekonomisk resurs
Varje lokalavdelning som redovisat sin verksamhet korrekt till Pingst ung för verksamhetsåret 2015 har under
2017 fått 1 000 kronor samt 10 kronor per bidragsberättigad medlem mellan 6 och 25 år.
Webb
Även under 2017 har Pingst ungs webbplats varit ett
nav för information från Pingst ung och en plattform
för materialen Leva Livet och Access.
Material
Det kontinuerliga arbetet med att ge ut nya material
har fortsatt. Samt supporten till användare av Pingst
ungs material Leva livet (ett heltäckande söndagsskolmaterial med lektioner och kringmaterial) och Access
(material för ungdomsledare). Det sistnämnda är
stängt för köp från hösten för överseende inför framtiden.

Konferenspasset
Pingst ung har bistått nyårskonferensen UNITE
och Hampeveckan. LT Jarl, Pingst ungs datakonsult har bidragit till administrativ hjälp av anmälningar via ett webbaserat anmälningssystem, Konferenspasset. Detta anmälningssystem är tänkt att
även vara en administrativ hjälp för andra lokala
eller regionala konferenser.
Information
Under 2017 har Pingst ung gjort flera församlingsutskick för att samordna informationen kring
nationella event för barn och ungdomar. Det har
även varit för att ge underlag till verksamhetsredovisning. Information går även ut via nyhetsbrev
per mail, Facebook och Instagram.

ANTAL LOKALAVDELNINGAR
OCH MEDLEMMAR SOM UTGJORT
UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM
STATLIGT BIDRAG

År 2016 redovisade 263 lokalavdelningar 11 607 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2015 redovisade 258 lokalavdelningar 13 145 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2014 redovisade 256 lokalavdelningar 13 473 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2013 redovisade 228 lokalavdelningar 12 755 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2012 redovisade 190 lokalavdelningar 12 075 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2011 redovisade 166 lokalavdelningar 11 208 barn och ungdomar mellan 6 och 25 år
År 2010 redovisade 159 lokalavdelningar 10 119 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2009 redovisade 166 lokalavdelningar 11 040 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2008 redovisade 165 lokalavdelningar 10 905 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2007 redovisade 158 lokalavdelningar 10 303 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2006 redovisade 177 lokalavdelningar 11 812 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2005 redovisade 235 lokalavdelningar 17 671 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år
År 2004 redovisade 281 lokalavdelningar 19 087 barn och ungdomar mellan 7 och 25 år

STYRELSE OCH VALBEREDNING
				
Gustaf Nyström			
Varberg
ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Carolina Nilsson			

Stockholm

LEDAMÖTER			

Victoria Öhrvall 			
Malin Manfredsson		
Tommy Log			
Kristofer Almroth 		
Victoria Runegrund		
André Lundquist		
Helena Jakobsson		
Elvira Hemström		
Oscar Wadskog			

Sollentuna
Mjölby
Västerås
Halmstad
Göteborg
Lund
Örnsköldsvik
Boden (nyval)
Kaxholmen (nyval)

AVGÅENDE STYRELSELEDAMÖTER

Johanna Bode			

Göteborg

Könsfördelning
Fördelningen mellan kvinnor och män i styrelsen var 55 %
kvinnor respektive 45 % män.
Verkställande utskott
Pingst ungs verkställande utskott (VU) hanterar löpande
frågor och förbereder styrelsemöten. VU har under 2017
bestått av Edward Sköllerfalk, Johanna Bode, Alexandra Jennersjö, Carolina Nilsson och Gustaf Nyström.
Valberedning
Valberedningen har under 2017 bestått av Sara Wiklöf (Ärla)
sammankallande, Mathias Maxstad (Jönköping) och Matilda
Pitik (Hässleholm).
Ekonomi och revision
Ekonomitjänsterna har köpts in av Pingsts ekonomi-avdelning
mestadels genom Christina Ahlstedt. Revisor har varit Camilla
Andersson och Olle Kannö, Moretime, Stockholm. För ekonomisk redogörelse hänvisar vi till bifogad årsredovisning.

STAB
Edward Sköllerfalk		
Johanna Bode			
Alexandra Jennersjö		
Carolina Nilsson			
Marcus Bernström		
Christina Ahlstedt		
Marina Andersson		
Mattias Sennehed		
Johan Brännberg 		
Annelee Thorstensson 		
Kjell-Arne Alvarsson		
Magnus Gnisterhed 		
Johan Lagerbeck 		

Örebro			
Göteborg		
Strängnäs		
Stockkholm 		
Jönköping		
Bromma		
Gränna			
Malmö			
Botkyrka
Göteborg 		
Hemavan		
Tenhult			
Eskilstuna		

Verksamhetsledare 100 % t.o.m juli 2017
Verksamhetsledare 50 % fr.o.m augusti 2017
Administrativ koordinator 100 % föräldraledig fr.o.m okt 2017
Administrativ koordinator - vikarierande 60% fr.o.m sept 2017
Handläggare 15 %
Ekonomi 25 %
Barnkonsulent 10 %
Regionledare Syd 20 %
Regionledare Mitt 20 %
Regionledare Väst 20 % 				
Regionledare Norr 20 %
Regionledare Sydmitt 40 %
Verksamhetsansvarig Sport for Life 80 %

REGIONLEDARE OCH NÄTVERK
Pingst ungs fem regionledare verkar utifrån geografiska regioner och
har som primär målgrupp ledare för lokalavdelningar, barn- och ungdomspastorer och ledare för barn och unga. I varje region har vi en
regionledare vars uppgift är att samla till nätverksträffar, informera
om kommande event och att stötta dig i din tjänst som ledare eller
pastor för barn och ungdomar.
Året startades med Pingst Pastor där det hölls en nätverksträff med
över 100 deltagare. Kvällen innehöll mingel, information och gemenskap samt välkomnande för de 25 personer som var nya i tjänst.
Under konferensen samlade Pingst ung även barnpastorerna till en
uppskattad lunch samt till en första träff för en referensgrupp på 12
personer som Pingst ung önskade ha kontinuerlig kontakt med under
året.
Under året har regionledare lett ledarseminarier under bl.a. UNITE
och Nyhemsveckan och flera har deltagit på Barnledarkonferensen.
Regionledarna har även funnits med på styrelsemöten för Pingst ungs
distrikt såsom Västernorrland, Jönköping och Stockholm.
De regionala nätverksdagarna genomfördes under senare delen av
våren. Där möttes ledare för barn- och ungdomsgrupper för att nätverka, styrkas i sin tjänst samt få undervisning och verktyg för deras
arbete.
Under sommaren genomfördes en nätverksträff för de södra regionerna under Nyhemsveckan. Ett 80-tal ledare samlades under
Nyhemsveckan för gemenskap och festmiddag. Edward Sköllefalk
avtackades vid detta tillfälle. Under Nyhemsveckan genomfördes
också två ledarseminarier med undervisning och nätverkande över
lunchen. I region Norr genomfördes också en uppskattad nätverksträff på Lappis. Höstens större nätverksträff ägde rum den 22-23
november i Norrköping och samlade ett 60-tal ledare från region Syd,
Sydmitt, Väst och Mitt.
Regionledare och övrig stab träffades i Alvik den 7 september för
en stabsdag tillsammans. Under slutet av terminen den 7 december
möttes staben och även styrelsen för en gemensam dag i Alvik, med
fokus på framtiden, våra olika funktioner samt den interna kommunikationen.
Under året har en ny regionledare för region Väst börjat arbeta på
Pingst ung - den 1 september började Annelee Thorstensson som
regionledare på 20 %.
Under hela året har regionledarna arbetat med besök och avstämningar gentemot nya ledare och pastorer i sina regioner. Regionledarna
har under året varit en viktig resurs för alla våra ledare i nätverken
och regionerna.

BARN
Under året har Marina Andersson arbetat som barnkonsulent på deltid för
Pingst ung. Hon har i huvudsak arbetat med material och ledarträning. Leva
Livet har under året översatts till swahili och engelska för att kunna användas i
missionsarbete i Tanzania och Kenya. Projektledare för arbetet och översättningen var Maria Utbult.
I det ekumeniska nätverket Jesus till barnen har Pingst ung haft representation
genom Marina Andersson och Carolina Nilsson. Nätverket anordnade den 3-5
februari den stora Barnledarkonferensen i Stockholm med Carolina Nilsson
som koordinator. Barnledarkonferensen, som är en nationell ekumenisk konferens ensam i sitt slag, samlade ca 1300 barnledare från hela landet och innehöll både undervisning, seminarier och workshops. Konferensen anordnades
av åtta samfund och ytterligare ett antal organisationer. Huvudtalare var den
internationellt erkände barnteologen Keith White tillsammans med bl.a. Berit
Simonsson, Lennart Henricsson, Olof Edsinger, Marina Andersson och Maria
Furusand. Nästa nationella Barnledarkonferens äger rum den 15-17 mars 2019
och redan under 2017 har planering inför denna konferens påbörjats.
I mars hölls en ekumenisk barnteologidag på ALT i Örebro med bl.a. Pingst ung
som arrangör. Pingst ung representerades av Marina Andersson och Edward
Sköllerfalk. Ämnen som berördes under dagen var barn och andlighet, barn
och karismatik samt barns rätt till andlighet.
I somras anordnades JUMP - ett läger för låg- och mellanstadiet med Marina
Andersson och Pernilla Åkesson som lägerchefer. Lägret anordnades tillsammans med församlingar i regionen kring Örebro men sträcker sig nationellt i sin
inbjudan av lägerdeltagare.
Under året har Marina Andersson och Daniel Bergfors gjort ett antal kurser
av I trygga händer runt om i Sverige. Ytterligare utbildare har utbildats för att
kunna hålla dessa kurser med syfte att motverka övergrepp och ge redskap till
att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

SPORT FOR LIFE
2017 inleddes med ett träningsläger för de som i Sport for Lifes regi skulle
vara med och göra En svensk klassiker. Det var 9 deltagare som under året
skulle vara med och göra Klassikern var av 7 fullföljde projektet. I februari
arrangerades ett regionalt sportlovsläger till Kittelfjäll med 50-talet ungdomar från Eskilstuna, Nyköping och Linköping. Under våren lanserades även
våra egna regionala nätverksträffar som var i Kaxholmen, Eskilstuna och
Skellefteå. I maj månad åkte Johan Lagerbeck till USA för att besöka Paul
Kobylarz i Indianapolis för att knyta kontakter med nya församlingar med
inspirerande idrottsverksamhet och som arbetar med idrottsmission. Han
besökte Mount Plesant Church som verkligen var intresserade av att samarbeta och kommer att skicka team till Sverige under 2018. Han besökte även
Pauls hemförsamling Greenwood Comunity Church och dess idrottcenter
The Gathering Place för att även fortsätta resan och besöka South East
Christian Church i Louisville. Johan deltog även i den golfhelg församlingen
arrangerar och som Sport for Life har skickat vinnarna av Sport for Lifegolfen till de senaste åren.

Sommaren startade med Nyhemsveckan där Sport for Life arrangerade fotbollsskola, Sport for Life-loppet, fotbollsmatchen mellan föreståndare och medarbetare
samt gympapass. Dessutom höll Sport for Life i alla happenings på Rutan samt
ansvarade för sportaktiviteter på Barnens Nyhem. Sport for Life var även ansvariga
för midsommarfestivalen med missionsauktion och aktiviteter på scen. Under Lapplandsveckan genomfördes en rad events och turneringar genom Daniel Forsberg.
Johan Lagerbeck besökte Lappis för att träffa ett gäng ledare och för att se hur vi kan
vidareutveckla aktiviteterna på Lappis. Sport for Life-sommaren fortsatte sedan med
golfläger i Västerås och Hampeveckan där över 100 deltagare kom på sportseminariet. Vidare arrangerades sportveckorna på Gullbranna och Löttorp, innebandyläger
i Jönköping samt hockeyläger i Rönnäng och Skillingaryd. De flesta läger och sportveckor har haft bra antal deltagare och ledare samt att det kommit ett tjugotal
idrottsmissionärer från USA (SECC) till golflägret och sportveckan på Löttorp. På de
olika lägrena och idrottsveckorna har ca 100 barn och ungdomar kommit till tro på
Jesus.
Hösten inleddes med den årliga Sport for Life-golfen på Åsundsholm G&CC där 65
deltagare tävlade, åt god mat och hade fin gemenskap på Åsundsholms herrgård.
Hösten präglades mycket av de tre helgerna där Pingst Ledare arrangerades i Umeå,
Västerås och Jönköping. Alexandra Jennersjö gick på föräldraledighet i oktober. Året
avslutades med aktiviteter på UNITE i Malmö, Västerås och Sundsvall där Sport for
Life hade sportseminarier med god uppslutning.

YA! OCH MOSAIK
Under året har Pingst ung fortsatt arbeta med unga vuxna med Mattias Sennehed
stått i spetsen. Frågor och engagemang kring unga vuxna och studenter har under
2017 ökat avsevärt och den positiva utvecklingen som vi har upplevt föregående år
har i stort fortsatt. Det är fler initiativ nu än vad vi har sett tidigare och flera församlingar i flera städer ringar in unga vuxna och studenter som ett av sina fokusområden. YA! har under året haft en nationell referensgrupp som bestått av Mattias
Sennehed, Mateusz Nowicki, Johanna Bode och Cornelia Forsberg.
Under året har YA!-Camp Norrland ägt rum då över 100 unga vuxna deltog. Flera
liknande event förväntas fortsätta äga rum. Mattias Sennehed har besökt flera
städer i landet för att träffat församlingsledare, studentgrupper och pastorer. Han
har även filmat föreläsningarna Ung vuxen-tro samt Ung vuxen-föreläsning för att
lyfta detta ämne på Teamträningsskolan samt för församlingsledare, med syfte att
kunna ha fördjupande samtal med Mattias Sennehed. YA har under sommaren
och hösten medverkat på Nyhemsveckan med Café YAVA och seminarier samt på
Pingst Ledare och dess seminarier. Under året har Mattias fört samtal med Mosaik
om hur arbetet för studenter kan se ut fortsättningsvis. I oktober anordnades YA!Collegium där fokus är att skapa en mötesplats för pastorer med ett uttalat ansvar
som anställd att jobba med unga vuxna och studenter. YA!-Collegium förväntas bli
en årlig och levande mötesplats för att gemensamt äga en nationell vision för unga
vuxna och studenter. I november var YA! med och anordnade en bibeläventyrsresa
till Israel för unga vuxna och studenter. Det var 23 deltagare med utvecklande och
nätverkande dagar.
Under 2017 påbörjades samtal mellan Pingst ung och Pingst om en kommande
överföring av ägandeskap kring YA. Pingst ung har som avsikt att även framöver
vara delaktiga i arbetet men Pingst står som främsta ansvariga och drivande genom
Mattias Sennehed. Överföringen planerades och genomfördes till den 1 jan 2018.

ARBETSMILJÖPROJEKT

Bakgrunden till arbetsmiljöprojektet som tidigare genomförts var att många
unga slutat tidigt i tjänst och Pingst ung ville veta varför. Efter en debattartikel av
Edward Sköllerfalk i tidningen Dagen fick Pingst ung kontakt med Carolina Forsberg, Alingsås, som tidigare arbetat som ungdomspastor inom pingströrelsen men
idag studerande vid Göteborgs Universitet. Hon erbjöd sig att göra sin praktik
inom Pingst ung genom att göra en enkätundersökning och djupintervjuer i Pingst
ungs nätverk. Syftet var att undersöka om det fanns brister i den psykosociala
arbetsmiljön på arbetsplatserna. Ett par hundra enkäter skickades ut och ett
hundratal besvarades av landets barn- och ungdomsledare inom pingströrelsen.
Dessutom gjordes det tio djupintervjuer med människor som varit lång tid i tjänst,
kort i tjänst, män och kvinnor, unga och äldre, i norr och i söder, ifrån både större
och mindre församlingar. Resultatet av undersökningen var att den visade på tre
generellt bristande punkter på arbetsplatserna: övertid, psykiskt påfrestande
moment och bristande handlingsplaner.

“

Under året fortsatte samtalet mellan Pingst ung och Pingst församling om hur vi
vidtar konkreta åtgärder för att minska avhoppen och öka statusen för barn- och
ungdomsledaryrket.

Bakgrunden till
arbetsmiljöprojektet som
tidigare genomförts var
att många unga slutat
tidigt i tjänst och Pingst
ung ville veta varför.

FLER HÄNDELSER UNDER 2017
JANUARI
VId årsskiftet 2016-2017 arrangerades nyårsfestivalen UNITE17 i Norr - Härnösand, Västerås, Jönköping, Väst
- Alingsås och Malmö. Över 3000 ungdomar deltog under temat Shine his light om Jesu utmaning att vara
ljuset på berget. Pingst ung bidrog bl.a. med ledarseminarier i samtliga städer. Under året har Pingst ung varit
delaktig i den nationella ledningsgruppen för UNITE, och därmed även varit med i planeringen inför UNITE18
som ägde rum vid årsskiftet 2017-2018.
JUNI
Samtal med Pingst ungs distrikt fortsatte sedan föregående år. Avtal har funnits med Jönköping, Västra Götaland samt Stockholm kring samarbete med regionledare. Närkes distrikt stödjer Marina och JUMP.
JULI
Under sommaren genomfördes Hampeveckan där Pingst ung varit med i nätverket samt bidragit med
resurser såsom Konferenspasset. Även barnlägret JUMP genomfördes, där Marina Andersson funnits med i
spetsen.
SEPTEMBER
Pingst ung var representerade på Ny i tjänst på Kaggeholm genom Johanna Bode och Helena Jakobsson. Majoriteten av deltagarna på kursen arbetar gentemot barn och ungdom.
OKTOBER
Pingst Ledare påbörjades för hösten och hölls i Umeå, Västerås och Jönköping. Johanna Bode fanns med på
samtliga Pingst Ledare och var huvudtalare för spåret Nästa Generation. Spåret samlade ca 400 ledare för
barn och unga i vårt land. Pingst ung har fått mycket god respons på seminarier och undervisning.
NOVEMBER
I november samlades representanter från SEA, Equmenia, EFK och Pingst ung genom representation av
Mattias Sennehed och Johanna Bode, för att gemensamt samtala om hur vi möter de unga vuxna i våra
församlingar. Samtalet var gott och en ny träff bokades.

KONTAKTA OSS
www.pingstung.se

info@pingstung.se

Facebook @pingstung

Instagram @pingstung

Långsiktig verksamhetsplan 3-5 år
Verksamhetsområde: Pingst ung
Verksamhetsansvarig: Johanna Bode
Verksamhetsperiod [2017-01-01 – 2021-12-31]

Verksamhetens vision
Pingst ung vill se de lokala barn- och ungdomsverksamheterna lyckas med sitt uppdrag att nå nya
barn och ungdomar och utveckla ett livslångt lärjungaskap. Pingst ung finns till för ledare, barn och
unga i de lokala barn- och ungdomsverksamheterna runt om i landet.
Detta vill Pingst ung göra genom service, samordning och genom att vara spjutspets i vissa frågor.
10 drömmar hos Pingst ung:
Vi drömmer om en verksamhetsredovisning av hög kvalitet och en ökning med 25 lokalavdelningar
och 500 redovisade barn och ungdomar varje år.
Vi drömmer om att ännu bättre serva våra lokalavdelningar med material som gör det enklare för
dem att utföra sitt uppdrag att förmedla tron och träna barn och ungdomar i lärjungaskap.
Vi drömmer om att genom våra regionledare fortsätta att bygga starka nätverk för våra barn- och
ungdomspastorer där våra ledare kan hämta kraft att fortsätta sitt viktiga arbete, få kollegial
gemenskap och inspireras till att våga ta nya steg.
Vi drömmer om att tillsammans med andra parter göra Ny i tjänst-kursen till en attraktiv kurs som
skapar förutsättningar för de som går in i tjänst att få verktyg och stöttning. Dessutom vill vi skapa en
Ledarskola som hjälper de som varit i tjänst ett par år att fortsätta utvecklas, utmanas och utrustas.
Vi drömmer om att Pingsts barn- och ungdomspastorer ska trivas på jobbet och vi vill införa en
nolltolerans på sjuskrivningar föranledda av bristande arbetsmiljö.
Vi drömmer om att skapa bättre förutsättningar för unga kvinnor att kliva in i, fortsätta i och växa
vidare i pastorstjänst och kallelse.
Vi drömmer om ett levande nätverk av Sport for Life-ledare som ständigt skapar nya
sportlokalavdelningar som gör Jesus synlig för barn och ungdomar i vårt land.
Vi drömmer om att, tillsammans med Pingst Församling, se unga vuxna växa vidare i tron och in i
delaktighet och ansvar i sina församlingar samt i plantering av nya församlingar.
Vi drömmer om att inspirera för och uppmuntra till barn- och ungdomsverksamheter som har ett
tydligt fokus i att nå barn och ungdomar från familjer som idag inte är aktiva i kyrkan. Vi vill också
inspirera till att och skapa förutsättningar för att arbeta bland nyanlända och socialt utsatta barn och
unga.
Vi drömmer om att i samarbete med Pingst Församling och med övriga Pingst FFS forma ledare som
blommar ut i sin kallelse för Guds rikes skull i Sverige och ut över världen.

Verksamhetsområden
Service – Vi vill serva och supporta våra lokalavdelningar så att verksamhetsredovisningen håller bra
kvalitét och att antalet medlemmar och lokalavdelningar ökar.
Nätverk – Vi vill samordna och stötta landets barn- och ungdomsledare genom nätverksträffar i våra
regioner samt nationellt för att de ska växa i sina uppgifter och hålla långsiktigt.

Projekt och material – Vi vill genom våra barn- och ungdomskoordinatorer lyssna in övergripande
behov och hjärtslaget i rörelsen och utifrån detta driva projekt som resulterar i resurser, material och
stöd till de som är ledare för barn och unga. Vi vill hitta guldet i de lokala sammanhangen för att
förgylla det gemensamma och nationella.
Sport for Life - Vi vill fortsätta bygga nätverket av ledare och ambassadörer som genom sina
församlingar är med och förändrar idrottsverige genom idrottsmission.

Möjligheter - utmaningar inom verksamheten
Service
Möjligheter
– God administration med genomarbetade rutiner
– Kompetent handläggning gentemot MUCF – Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.
– Fungerande digitalt redovisningssystem.
– Flera som redovisar barn och unga till Pingst ung eftersom Pingströrelsen möter omkring 25 000
barn och ungdomar varav endast hälften redovisas in till Pingst ung
Utmaningar
– Att varje år bli godkänd för statsbidrag av MUCF – denna statliga myndighet beslutar om
statsbidrag årligen och synar organisationernas demografiska, geografiska, åldersmässiga perspektiv
samt genderförhållandet och kan från det ena året till det andra göra avslag i ansökan.
– Att de som redovisar idag ska fortsätta redovisa trots att många anställda i församlingarna byts från
det ena året till det andra.
– Att få ett välfungerande digitalt redovisningssystem på plats.
– Att vara självständig i statens ögon trots en ökad samverkan med Pingst FFS.
Nätverk
Möjligheter
- Majoriteten av Pingstförsamlingarna har eller vill ha någon form av anställning gentemot barn och
ungdom, även de som inte har barn eller ungdomar.
- Många unga människor kan tänka sig gå in en period som ungdomsledare.
Utmaningar
- I fler församlingar upplevs barn- och ungdomsverksamheten som isolerad från resten av
församlingen.
- Mer än hälften av de som börjar som barn- eller ungdomsledare slutar efter bara ett års tjänst.
Projekt och material
Möjligheter
– Två tjänster som startat under våren 2018 som med energi och motivation är redo att jobba med
dessa utmaningar framåt.
– Ett varmt mottagande av landets barn- och ungdomspastorer som uttrycker att de vill vara med
och forma framtida satsningar.
Utmaningar
– Tjänsterna är på 20% och dess huvudsakliga fokus är att leda satsningarna, för att verkligen se
resultat behövs drivna, kompetenta och villiga människor runt om i landet.
– Nya kommunikationsvägar behöver upprättas, både internt i Pingst ung och externt till
lokalavdelningarna för att behov ska uppmärksammas och kunna bemötas genom olika satsningar.

Sport for Life
Möjligheter
– Eftersom organisationen har funnits ett antal år finns det ett upparbetat nätverk av människor som
fortfarande gör och har gjort läger, events och konferenser. I vissa fall har bra generationsskiften
gjorts vilket innebär att lägren kommer fortleva.
– Sedan Sport for Life gick in under Pingst ung tillkom ännu fler mänskliga resurser och ett delvis
utökat ägandeskap. Detta kan självklart bli mer tydligt i mer engagemang från församlingar.
– Många församlingar har ännu inte upptäckt och startat Sport for Life-lokalavdelningar och därmed
finns en stor potential till expansion gällande antal och inkomst.
– Sport for Lifes läger och sportveckor är ett eget varumärke som har dragit och kommer dra till sig
många barn och ungdomar.
– Genom församlingarnas idrottsmission kan fler människor nås än som vanligen går till kyrkan.
Utmaningar
– Vi behöver fler som kan ikläda sig Sport for Life-kostymen och vara drivande och ledande i vägen
framåt, majoriteten av dessa efterfrågade krafter är oftast ideella i församlingarna och de behöver en
annan hjälp och stöd än de som är anställda.
– Sport for Life behöver öka sina intäkter för att kunna expandera.
– De flesta barnen och ungdomarna börjar idag med någon idrott vilket är en tillgång relationellt,
kyrkan finns på fler plaster, men kan även vara ett hinder verksamhetsmässigt då engagemanget blir
fragmenterat.
– Det är utmanande att leda ett nätverk av ideella krafter på distans. Vi behöver se över hur vi kan bli
mer närvarande för de som finns i nätverket.

Övergripande strategiska mål (5 år)
Service
– Att bli den största kristna ungdomsorganisationen i Sverige.
Nätverk
– Att höja statusen för barn- och ungdomsledaryrket samt att få en förändrad attityd till tjänst och
långsiktighet.
Projekt och material
– Att ständigt driva ett antal projekt som gör skillnad för barn- och ungdomspastorer i vårt land samt
att dessa resultat är med och bidrar till en större bild av vad Pingst ung är och vill göra.
Sport for Life
– Att 10% av Sveriges pingstförsamlingar har ett uttalat idrottsarbete med strategier för hur man
bedriver idrottsmission.
– Att Sport for Life-nätverket består av minst 200 ledare samt att vi uppnår 2 miljoner kr i insamlade
medel.

Delmål
Service
– Att få till ett 100-procentig användande av vårt digitala redovisningssystem.
– Att öka med 25 lokalavdelningar och 500 barn och ungdomar varje år.
– Att skapa nya rutiner för regionledare kring skapande och uppföljning av lokalavdelningar

Nätverk
– Att medverka i och utforma Ny i tjänst-kursen där majoriteten är barn- och ungdomsledare.
– Att få igång en fortbildning för människor som varit i tjänst några år.
– Att kunna påverka arbetsmiljöfrågor och organisation.
Projekt och material
– Att upprätta välfungerande kommunikationsvägar för behov och önskningar kring satsningar.
– Att hitta villiga barn- och ungdomspastorer som vill producera, genomföra och verkställa de
satsningar vi ser behov av.
Sport for Life
– Att bygga upp en strategisk ekonomisk insamlingsplan med bl.a. fler månadsgivare,
medlemsförsamlingar etc. med en årlig insamlingsökning med 10%.
– Att få igång tre fungerande regioner med regionansvariga som får igång fler människor och
lokalföreningar med idrottsmission och events och en årlig 10 procentig ökning av grupper,
medlemmar och läger.

Övrig information
Pingst ung arbetar just nu för en ökad samverkan med Pingst Församling då vi i stort sett har samma
inriktning och uppdrag, om än till olika åldersmålgrupper. Pingst ungs avsikt handlar främst om:
– Att få bättre tyngd i frågorna
– Att få bredare kompetens
– Att öka samordningen gällande nätverk, stab och regionledare
Den närmaste tiden kommer samtal föras mellan Pingst Församling och Pingst ung kring detta nya
samarbete som kommer få konsekvenser för båda organisationerna och dess ledning.

Finansiering av långsiktig verksamhetsplan
Största delen av Pingst ungs totala intäkter är från MUCF och kommer i framtiden vara den främsta
inkomsten för att utvecklas och uppnå de långsiktiga målen. Denna inkomst har emellertid nästan
halverats under en tioårsperiod pga. att myndigheten varje år godkänner fler organisationer utan att
statsbidraget utökas. Det enda sättet att kompensera detta sker genom medlemsökning och att
medlemmarna skapar fler lokalavdelningar vilket Pingst ung uppmuntrar till.
Även om Pingst ung under denna period kontinuerligt har ökat både sitt medlemsantal och
lokalavdelningar har man inte matchat det ekonomiska bortfallet helt. De senaste åren har Pingst FFS
stöttat upp Pingst ungs ekonomi, något som även fortsättningsvis kommer vara nödvändigt för den
vidare utvecklingen.

Valberedningens förslag
Inför årsmötet 25-26 maj 2018
Omval av ordförande (1 år)
Ordförande: Gustaf Nyström, Varberg

Invald
2016

Till
2019

Omval av vice ordförande (1 år)
Vice ordförande: Carolina Nilsson, Stockholm

2010

2019

Kvarvarande ledamöter (2 år)
Helena Jakobsson, Örnsköldsvik
Elvira Hemström, Boden
Oscar Wadskog, Kaxholmen

2013
2017
2017

2019
2019
2019

Omval ledamöter (2 år)
Victoria Öhrvall, Sollentuna
Victoria Runegrund, Göteborg

2014
2016

2020
2020

Nyval ledamöter (1 år)
Frida Igefjord, Stockholm
Pontus Sennerstam, Hässleholm
Daniel Wendefors, Skellefteå
Sofie Degeryd, Karlstad

2018
2018
2018
2018

2019
2019
2019
2019

Avgående styrelseledamöter
Malin Manfredsson, Mjölby
Tommy Log, Västerås
Kristofer Almroth, Halmstad
Andre Lundqvist, Lund

2014
2014
2010
2016

2018
2018
2018
2018

Valberedningens förslag på revisorer inför 2018
Camilla Andersson, Stockholm
Olle Kannö, Stockholm

Stadgar
§ 1 Syfte och uppdrag
Pingst ung är en riksförening för barn och ungdomar inom Pingströrelsen med egen fristående
juridisk person. Pingst ungs målgrupp är barn, ungdomar och ledare i denna verksamhet.
Några av Pingst ungs främsta uppgifter är:
Service – Pingst ung erbjuder aktuell information, erbjuder kunskap och resurspersoner,
ledarutveckling och material.
Samordning – Pingst ung skapar och främjar mötesplatser och nätverk.
Spjutspets – Pingst ung stödjer utvecklingsprojekt och försöksverksamhet och vill bilda opinion för
barn-, ungdoms- och familjefrågor i kyrka och samhälle.
§ 2 Medlemskap
Lokalavdelning som uppfyller medlemskriterierna kan bli medlem i föreningen Pingst ung.
Föreningens styrelse fastställer dessa kriterier.
Lokalavdelning som önskar medlemskap ansöker om detta. Föreningens styrelse godkänner eller
avslår en lokalavdelnings ansökan. Lokalavdelning som inte är lojal mot organisationens stadgar,
syfte och uppdrag kan, efter förslag från styrelsen uteslutas ur Pingst ung genom årsmötets beslut.
§ 3 Representation vid årsmöte
Varje lokalavdelning äger rätt att sända upp till tre ombud till årsmötet.
§ 4 Årsmöte 1
Årsmötet ska ske före juni månads utgång. Kallelse skall ske minst sex veckor före årsmötet. Vid
årsmötet ska föras protokoll.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Godkännande av föreslagen dagordning
2. Val av presidium för årsmötet: ordförande, sekreterare samt ev. föredragande sekreterare
3. Val av justeringspersoner (två personer jämte ordförande)
4. Upprättande av röstlängd (närvaroförteckning)
5. Fråga om mötets behöriga sammankallande
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning och balansräkning
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Val av styrelseledamöter:
10. Ordförande (ett år)
11. Vice ordförande (ett år)
12. Övriga ledamöter i styrelsen (halva antalet varje år)
13. Val av två revisorer, varav en auktoriserad revisor.
14. Val av valberedning (tre personer, varav en sammankallande)
15. Beslut om målsättning för Pingst ungs verksamhet
16. Fastställande av nästa årsmöte
17. Skrivelser och motioner som inkommit minst en månad före årsmötet.
18. Övriga ärenden
19. Avslutning

§ 5 Extra årsmöte
Extra årsmöte inkallas då styrelsen finner det påkallat eller om minst en fjärdedel av
lokalavdelningarna så begär.
§ 6 Styrelse
Styrelsen leder verksamheten och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen efter den målsättning
som årsmötet beslutar.
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande och maximalt 13 ledamöter, som är medlemmar
i en lokalavdelning. Mandattiden är två år för ledamöter. Mandattiden för ordförande och vice
ordförande är två år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter
kräver det. Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal i en omröstning äger ordförande utslagsröst.
Styrelsen är arbetsgivare för Pingst ungs anställda. Tjänstemännen skall verkställa styrelsens beslut
samt kontinuerligt hålla styrelsen underrättad om arbetets gång.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.
§ 7 Räkenskaper och revision
Pingst ungs räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.
Val av revisorer sker vid årsmötet: en auktoriserad revisor och en förtroendevald revisor.
§ 8 Firmatecknare
Pingst ungs firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser.
§ 9 Valberedning
Valberedningen består av 3 ledamöter och utses varje år av årsmötet. Valberedningen ska senast en
månad före årsmötet presentera förslag till de val, vilka ska förrättas vid ordinarie årsmöte.
Vid val av styrelseledamöter bör geografisk spridning, jämn fördelning av kvinnor och män samt
lämplig åldersfördelning beaktas.
§ 10 Ändring av stadgar
För ändring av stadgarna fordras att samstämmiga beslut med minst 2/3 majoritet fattas på två
varandra följande årsmöten.
§ 11 Upplösning
För upplösning av Pingst ung fordras att samstämmiga beslut med minst 2/3 majoritet fattas på två
varandra följande årsmöten. Vid upplösning av Pingst ung skall dess tillgångar, enligt beslut av det
sista årsmötet, användas till ändamål som har samband med Pingst ungs verksamhet bland barn och
ungdom.
Stadgar antagna första gången den 6 maj 2006
Stadgar antagna andra gången den 5 maj 2007
Stadgar antagna tredje gången den 11 maj 2012
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