
POSK i Onsala 

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE torsdag den 13 mars 2008 i Kerstin och Lars-Erik Holtsungs hem i 

Onsala. 

 

Närvarande:  

Brita Ahlqvist, Lars-Erik Holtsung, Henric Hultin, Elon Kristensson, Gunilla Lundgren och Jeanette 

Nilsson  

§1.  Mötet öppnas, ordförande och sekreterare, mötets behöriga utlysande - Föreningens 

ordförande Jeanette N öppnade mötet. Årsmötet valde henne att leda årsmötets förhandlingar. 

Uppdrogs åt undertecknad HH att vara sekreterare. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

§2.  Dagordning och protokollsjusterare/rösträknare - Det utsända förslaget till dagordning 

godkändes. Lars-Erik H utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll och vid behov räkna 

röster vid mötet. 

§3.  Verksamhetsbeättelse, revisionsberättelse, fråga om ansvarsfrihet - Styrelsens 

verksamhetsberättelse för 2007 med kassarapport hade varit utsänd  med kallelsen och godkändes. 

Närvarande revisor Elon K läste upp revisionsberättelsen, som inte innehöll några anmärkningar. 

Revisorena föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007, vilket 

mötet fastställde. 

§4.  Medlemsavgift för 2008 - I anslutnig till kassarapporten framförde ordföranden styrelsens förslag 

om oförändrad medlems-avgift för 2008 (dvs 100 kr med nedsättning till 50 kr för medlem under 

26 års ålder). Mötet fastställde medlemsavgift för 2008 i enlighet med detta. 

§5.  Val - Närvarande företrädare för valberedningen, Gunilla L, framförde valberedningens förslag, 

vilket också blev årsmötets beslut enligt följande: 

föreningsordförande för det närmaste året:  Jeanette Nilsson 

två styrelseledamöter för de närmaste två åren:  Brita Ahlqvist och Lars-Erik Holtsung. 

(Henric Hultin och Heléne Svallingson är kvar i styrelsen ytterligare ett år) 

två revisorer för ett år: Elon Kristensson och Yvonne Kvist 

en revisorssuppleant för ett år: Hans Engstrand 

Därefter valdes valberedning för det närmaste året: Astrid Engstrand, Maj-Britt Hultman 

och Gunilla Lundgren. 

§6.  Information -  

Henric H och Lars-Erik H informerade kort från kyrkorådets respektive kyrkogårdsutskottets 

verksamhet.  

Jeanette N och Henric H informerade från Riks-POSK:s kyrkodagar i Vadstena. 

Jeanette N informerade om kommande årsmöte i stifts-POSK den 17 maj 2008. 

§7.  Remiss Riks-POSKprogram ’ Styrelsen i Riks-POSK har till de lokala POSK-föreningarna sänt 

ut ett förslag till program inför valet 2009. Det kommer att behandlas på Riks-POSK:s årsmöte 19 

april 2008. Programförslaget hade bifogats kallelsen till dagens möte. Under diskussionen verkade 

den dominerande uppfattningen vara att förslaget hade alldeles för stor textmassa, men att 

innehållet i det stora hela var bra. 

Därefter avslutades årsmötet.   

       

Protokollet justerat:  

 

 

Jeanette Nilsson, ordförande    Lars-Erik Holtsung, utsedd justerare        Henric Hultin, mötets sekreterare 


