
  POSK i Onsala  

 
Protokoll fört vid årsmötet torsdagen 12 mars 2012 i Onsala Församlingshem 

 

Närvarande: Jeanette Nilsson, ordförande Henric Hultin 

  Brita Ahlqvist, kassör  Gunilla Lundgren 

  Sonja Andersson  Lars Magnusson 

  Marjut Börjesson  Henrik Svennberg 

  Christer Änghede 

 

 

 

§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna. 

§ 2 Mötet förklarade årsmötet behörigt utlyst och utsänd dagordning godkändes. 

§ 3 Mötet utsåg Christer Änghede att föra protokoll och att justera protokollet samt

 rösträkna valdes Brita Ahlqvist och Marjut Börjesson. 

§ 4 Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och lade denna till handlingarna. 

§ 5 Kassören rapporterade föreningens saldo för 2011 till 7009,70 kr som också  

meddelats i verksamhetsberättelsen. 34 personer har betalat in årsavgiften och 

medlemmar som ej betalt kommer att få dubbel avgift under 2012. 

Inbetalningsblankett bifogas med detta protokoll. 

§ 6 Revisionsberättelsen lästes upp av Brita Ahlqvist då ingen revisor fanns på plats. 

Revisorerna funnit räkenskaperna i god ordning och deras berättelse läggs till 

handlingarna. 

§ 7 Styrelsen föreslogs full ansvarsfrihet för det gångna året vilket årsmötet 

 beviljade. 

§ 8 I enlighet med förslag från valberedningen valde årsmötet enligt följande: 

- Omval av Jeanette Nilsson som ordförande under 2012. Jeanette meddelade 

att då hon avsagt sig ordförandeskapet i kyrkorådet ändrat sin uppfattning 

från förra årsmötet att avböja omval inför detta år. 

- Två nygamla styrelsemedlemmar återvaldes. Henrik Svennberg och Brita 

Ahlqvist för två år 2012 och 2013, enligt föreningens stadgar. Marjut 

Börjesson har bett att få bli entledigad från sin ledamotsplats och mötet 

valde Lars Magnusson som fyllnadsval 2012. 

- Omval av Hans Engstrand och Wilmer von Mentzer som revisorer för 2012. 

- Revisorssuppleantplatsen är detta verksamhetsår inte bemannad. 

§ 9 Maj-Britt Hultman och Gunilla Lundgren omvaldes att vara valberedning och 

 mötet noterade att en vakant plats finns. 

§ 10 Mötet beslöt att behålla nuvarande årsavgift 100 kr och 50 kr för medlemmar 

 under 26 år. Viktigt att vi alla försöker värva fler medlemmar till föreningen. 

 Då trivselmöten inte slagit väl ut under 2011 föreslog mötet att vi skulle anordna 

ett församlingsmöte tillsammans med de politiska partierna, eventuellt 

korvgrillning den 16 maj.  Jeanette kollar med respektive ansvarig i partierna. 

Valupptaktsmöte bestämdes till 2012-11-05. Vi måste redan fr. o m idag jaga 

nya medlemmar och därmed namn till POSK:s lista i valet 2013. 



 

 

 


