
 
 

 

Protokoll fört vid POSK:s årsmöte Västerås stift den 11 mars 2017 

 

Plats: Kyrkbacksgården, Västerås 

Närvarande: 34 medlemmar (se separat bilaga) 

  

 
§ 1 Öppnande 

Årsmötet inleddes med att vi sjöng ”Jesus för världen” och bad ”Vår Fader”. 

Ordförande Anders Brunnstedt, Falun hälsade därefter alla välkomna och öppnade årsmötet. 

 

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet 

Maria Thorgren valdes till mötesordförande, Solveig Östberg till sekreterare 

och Ingemar Egelstedt till justerare. 

 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

Närvarolistan fastställdes som röstlängd. 

 

§ 4 Årsmötets behöriga utlysande  

Kallelsen var utskickad enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigt utlyst. 

 

§ 5 Fastställande av dagordning 

Föredragningslistan godkändes med tillägg av 3 punkter under ”Övriga frågor”.  

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Anders Brunnstedt och lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

§ 7 Resultat- och balansräkning  

Även resultat-och balansräkningen föredrogs av Anders Brunnstedt, eftersom kassören inte 

kunde närvara. I anslutning till denna punkt informerades om möjligheten för lokalföreningar 

att söka mandatstöd hos stiftsföreningen. I ansökan, som bör vara inskickad till Karin Tilly 

senast 31 maj, anges vad man önskar använda pengarna till. 

 

§ 8 Revisionsberättelsen 

Anders Brunnstedt läste upp revisorernas berättelse, som lades till handlingarna. 

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsmötet beslutade att, enligt revisorernas förslag, fastställa den framlagda resultat- och 

balansräkningen samt att överföra årets vinst i ny räkning.  

 

 



§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade, enligt revisorernas förslag, att bevilja kassören och styrelsen full 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 11 Verksamhetsplan och budget för 2017 

Förslag till verksamhetsplan och budget föredrogs och kommenterades av Anders Brunnstedt.  

Verksamhetsplanen kommer att bifogas dagens protokoll. 

Årsmötet fastställde verksamhetsplan och budget. 

 

§ 12 Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 13 a) Val av ordförande 

Årsmötet beslutade att välja Anders Brunnstedt Falun, till ordförande, omval, på 1 år. 

 

§ 13 b) Val av 3 ledamöter på 2 år 

Årsmötet beslutade att välja Peter Bernövall Nora, Cristina Hahre Köping och Eivor Sterner 

Dala-Järna, samtliga omval. 

 

§ 13 c) Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare 
Årsmötet beslutade att välja Bo Fernström, Västerås till revisor, omval och Iréne Svehla, 

Västerås till revisorsersättare, nyval, för en tid av 1 år. 

 

§ 13 d) Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att välja Marja Kilpiö och Solveig Östberg med Marja Kilpiö som 

sammankallande. 

 

§ 13 e) Val av ombud och ersättare till Riks-POSK:s årsmöte i Hallsberg 13 maj 2017 

Beslutades att styrelsen utser ombud och ersättare. 

 

§ 14 Fastställande av medlemsavgift för 2018 

Styrelsen föreslår att alla POSK-grupper, oavsett storlek, betalar 300 kr/år och enskild 

medlem 100 kr/år, vilket betyder oförändrad avgift. Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

§ 15 Kyrkomöteslistan 

Anders Brunnstedt presenterade styrelsens förslag till kyrkomöteslista. Namnförslag har varit 

utskickade till lokalföreningarna för att göra graderingar från 10 till 1. Styrelsen har tagit 

hänsyn till dessa graderingar, men även till ålder, kön och geografisk fördelning. 

Det fanns 20 namn på listan. Stifts-POSK har 3 mandat i kyrkomötet för innevarande 

mandatperiod och lika många ersättare. 

Nedan presenteras de 8 första namnen på listan: 

1. Anders Brunnstedt, Falun 

2. Peter Bernövall, Nora 

3. Victor Månsson, Västerås 

4. Gun Alingsjö Bäck, Fagersta 

5. Lydia Fredlund, Arboga 

6. Göran Broås, Västerås 

7. Tomas Jansson, Rättvik 

8. Cristina Hahre, Köping 

 

 

 



Utöver styrelsens förslag framlades ytterligare 3 förslag enligt nedan: 

1. Tomas Jansson flyttas till plats 3 och övriga kandidater flyttas ner ett steg 

2. Byt plats mellan Victor Månsson och Gun Alingsjö Bäck 

3. Victor Månsson och Tomas Jansson byter plats 

Årsmötet ajournerades för att fastställa propositionsordning. 

Fastställdes vilka som var röstberättigade utifrån att föreningar med upp till 30 medlemmar 

har 2 röstberättigade och föreningar med mer än 30 medlemmar har  

3 röstberättigade. Röstberättigade utifrån detta blev: 

Arboga  2 

Köping 2 

Västerås 3 

Surahammar 2 

Nora  2 

Mora 1 (hade endast 1 närvarande) 

Rättvik 2 

Dala-Järna 1 (hade endast 1 närvarande) 

Fagersta 3 

Falun 2 

Sammanlagt 20 röstberättigade 

 

Föreslagen propositionsordning godkändes.  

Röstar på styrelsens förslag. Vinner detta faller övriga förslag. 

Förlorar styrelsens förslag ställs övriga förslag mot varandra. 

Årsmötet röstade med 13 röster på styrelsens förslag, som därmed fastställdes. 

  

§ 16 Övriga frågor 

Kandidatförsäkran inför kyrkovalet 

Bengt Larsson, Köping undrade om det räcker med en kandidatförsäkran om man ställer upp 

på flera nivåer i kyrkovalet. Han fick till svar att det går, men att stiftskansliet förordar att 

man har en försäkran per val. Senast 18 april skall försäkran vara inlämnad till stiftskansliet.  

Ytterligare frågor kring detta kan ställas till Anders Brunnstedt. 

 

Stiftslistan och valsedlar 

Kandidatlistan till stiftsfullmäktige efterfrågades. Den har fastställts av POSKs stiftsstyrelse 

och kommer att skickas ut till lokalföreningarna. 

 

Det är ännu oklar till vilka platser de tryckta valsedlarna kommer att skickas. Besked ska 

komma någon gång i juni. 

 

Information om hemsidorna, m.m. 

Mikael Thorgren informerade. Ett bildspel visades. Gå in på posk.se ”Här finns vi”, då 

kommer man till stifts- och lokalföreningarna. Där finns tips om vilken typ av information 

man kan lägga upp och vad man ska tänka på. Måste t.ex. tänka på att det är en publik sida. 

Alla lokalföreningar har också en egen www adress.posk.se/resp. lokalförenings namn. 

Mikael kan hjälpa till att uppgradera de lokala hemsidorna. Finns det personer lokalt, som 

gärna gör detta, går det bra att anmäla den personen till riks POSK.  

Sluten Facebookgrupp kan också skapas för att delge varandra information. 

 

Anders Linger Fagersta, gav styrelsen en eloge för medlemsbreven, som skickas ut till 

föreningarna. 

 



Karin Andersson Rättvik, undrade hur föreningarna distribuerar sitt valmaterial. 

 

Västerås 

Alla nomineringsgrupper kommer att få varsin sida i en gratistidning, där man får informera 

om sitt program. Man kommer också att ta fram en egen folder, som man lägger ut på 

strategiska platser. 

Nora 

Skickar ut till alla hushåll. 

Falun 

Kyrkovalstidning där dagens nomineringsgrupper får presentera sig. Tidningen distribueras 

till alla hushåll. Pastoratet betalar. 

Mora 

Alla grupper gör sin egen information, vilken delas ut till alla hushåll. 

Dala-Järna 

Poskmedlemmar delar ut program och valsedlar till alla hushåll. 

Arboga 

Utskick sker till alla hushåll. 

Fagersta 

Har en församlingstidning, där alla nomineringsgrupper finns presenterade. Skickas ut till alla 

hushåll. 

Enviken-Svärdsjö 

Delar ut själva. 

  

§ 17 Avslutning 

Mötesordförande Maria Thorgren tackade för uppmärksamheten och avslutade 

årsmötesförhandlingarna och slutligen sjöng vi psalmen ”Herre, signe du och råde”. 

 

 

 

Maria Thorgren   Solveig Östberg 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

Ingemar Egelstedt 

Justerare   

 

 

 

 

 

Efter årsmötet intogs en sallad på Kyrkbacksgården och de som önskade besökte Stora Torget 

och utställningen Reformation Road Map. Som enda stad i Sverige tog Västerås emot en 

rullande tysk utställning som, med anledning av reformationsjubiléet, besöker 67 europeiska 

städer. 

 


