
            

 

Protokoll från POSKS årsmöte  
torsdag den 27 februari 2014 kl. 18.30 i  

Onsala församlingshems café. 

 

Närvarande:   

 

Jeanette Nilsson, ordförande

   

Brita Ahlqvist, kassör 

Sonja Andersson  

Astrid Engstrand  

Hans Engstrand 

Lars Fernqvist 

Anders Frohm 

Inger Gertsdotter 

Lars-Erik Holtsung  

 

 

Madeleine Karlsson  

Gunilla Lundgren 

Lars Magnusson 

David Sjöstrand   

Henrik Svennberg  

Wilmer von Mentzer 

Christer Änghede 

Liselotte Änghede 

 

 

§ 1. Årsmötet öppnades med en kort andakt av Lars-Erik Holtsung. 

§ 2. Årsmötet fanns behörigt utlyst. 

§ 3. Dagordning godkändes efter ett tillägg av Hans Engstrand som innebar att David 

Sjöstrand valdes till extra ordförande när paragraf 7 och 8 skulle behandlas d.v.s. om 

styrelsens ansvarsfrihet. 

§ 4. Till protokollskrivare valdes Brita Ahlqvist. Sonja Andersson och Lars Magnusson valdes 

till protokollsjusterare 

§ 5. Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes. 

§ 6. Kassören rapporterade att i stort sett alla pengar som samlats in under fyra år förbrukats 

under valåret. Främst har intäkterna använts till annonser i de lokala tidningarna Norra 

Halland och Kungsbacka-Posten, dessutom till foldrar. 

Senare kompletterades annonseringen med ”Rösta för Guds skull” som kunde göras tack 

vare ett generöst bidrag från Jeanette Nilsson. Vid årsskiftet var saldot 486,70 kr. 

§ 7. Wilmer von Mentzer gick igenom revisionsberättelsen. Wilmer föreslog också en mer 

återhållsam annonsering vid 2017–års val  

§ 8.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

§ 9.  Val: 

 Jeanette Nilsson omvaldes till föreningsordförande i ett år. 

 Henrik Svennberg och Brita Ahlqvist valdes om för två år 2014-15. Gunilla 

Lundgren och Christer Änghede valdes 2013 för 2 år. 

 Hans Engstrand och Wilmer von Mentze omvaldes till revisorer för 2014. 

§ 10. Mötet misslyckades med att få fram ny valberedning så styrelsen fick uppgiften att lösa 

detta på sikt. 

§ 11. Årsmötet godkände styrelsens föreslag 

 Att årsavgiften för 2014 ska vara oförändrad d.v.s. 100 kr med nedsättning till 50 kr 

för medlem under 26 års ålder. 
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 Att även årsavgiften för 2015 ska vara oförändrad d.v.s. 100 kr med nedsättning till 50 

kr för medlem under 26 års ålder. Inbetalning av 2015 års avgift kan ske under 

januarimånad eftersom avgiften bestämdes vid detta årsmöte. 

 Att ett vårmöte och höstmöte kommer att anordnas under trevliga former för alla 

medlemmar.  

§ 12. Information: 

 Nya kyrkoherden Gunnar Ledvon gästade mötet, presenterade sig själv och berättade 

lite om sin familj 

 Noas utbyggnad; ett möte kommer att hållas måndag 10 mars som behandlar Noas 

framtid 

 Förmöten och informationsmöten är alla KF-ledamöter välkomna till; 18.15 respektive 

19.00 

 Representation på andra POSK-nivåer: Jeanette Nilsson är angelägen om att fler från 

POSK i Onsala ska vara med på möten på stifts- och riksnivå och lära känna andra i 

POSK. Alla som har möjlighet att komma med är välkomna till Stifts-POSKs årsmöte 

den 29 mars i Stenungsund, och Riks-POSKs årsmöte i Karlstad under 

Kristihimmelsfärdshelgen. 

§ 13. Övriga frågor och diskussion 

Budgetalternativ om satsning ska ske på pedagog- eller familjediakon. 

Reparation av prästgården. 

LAN-dataspel i föramlingshemmet och utbyggnad/anslutning till fiberkabel. Förslag som 

kommer att skickas till Kalle, kostnad ca 20 000 kr. 

 §14. Årsmötet avslutades 

 

 

       Vid protokollet:        Protokolljusterare: 

 

 

 

 

 
 


