
POSK  i  Onsala 
 

Protokoll från årsmötet tisdagen den 30 mars 
kl 19.00 i Onsala  församlingshem 

 
Närvarande:    Jeanette Nilsson, ordförande 

Lars-Erik Holtsung 

Brita Ahlqvist, kassör 

Sonja Andersson 

Astrid Engstrand 

Hans Engstrand 

Lars Fernqvist  

Maj-Britt Hultman 

Gunilla Lundgren 

Wilmer von Mentzer 

Henrik Svennberg 

Christer Änghede 

   

   
§ 1.  Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. Mötet 

förklarade årsmötet behörigen utlyst och utsänd dagordning godkändes. 

§ 2.  Mötet utsåg Brita Ahlqvist till att skriva protokoll och Astrid Engstrand och  

Maj-Britt Hultman att justera protokollet.  

§ 3.  Ordföranden drog snabbt igenom verksamhetsberättelsen som visade att det gjorts 

mycket under valåret 2009. 

§ 4.  Kassören rapporterade att vi använt alla pengar under det gångna året och vid 

årsskiftet 2009-12-31 låg på minus 48.47 kr. Styrelsen har diskuterat om ev. byte av 

bank men har kommit fram till att villkoren ej är nämnvärt bättre. Vi fortsätter med 

plusgirot. 

§ 5.  Revisorerna avgav genom Hans Engstrand revisionsrapport.  Den var utan 

anmärkningar och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.  

§ 6.  Valberedningen presenterade kandidater till olika poster som mötet klubbade igenom 

enligt följande: 

 Jeanette Nilsson som föreningsordförande i ett år. 

 Henrik Svennberg till ny styrelseledamot och omval av Brita Ahlqvist för två år 

(Henric Hultin och Heléne Svallingsson valdes 2009 för 2 år). 

 Hans Engstrand och Wilmer von Mentzer som revisorer i ett år 

 Christer Änghede som revisorssuppleant i ett år 

§ 7.  Till valberedning för ett år utsågs: Astrid Engstrand, Gunilla Lundgren och 

Maj- Britt Hultman 

§ 8.  Lars-Erik Holtsung avgick från styrelsen efter mångårigt engagemang. Han var med 

1975 då Onsala Fria Lista, numera POSK, startades. Ordförande överlämnade en 

blomma med tack för allt arbete som Lars-Erik lagt ner i verksamheten. Vi hoppas att 

Lars-Erik medverkar i kommande trivselkvällar. 

§ 9.  Mötet beslöt att behålla nuvarande årsavgift dvs 100 kr med nedsättning till 50 kr för 

medlem under 26 års ålder. Protokoll tillsammans med inbetalningskort kommer att 

skickas ut under april månad och som kvitto på betald årsavgift erhålles ett 

medlemskort. 

§ 10.  Styrelsen kommer att anordna en trivselkväll under hösten dit allmänheten bjuds in. 

En film om Onsala förr, från kyrkoherde Karnes tid, kommer att visas.  
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