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Årsmöte POSK Eskilstuna 
2015-02-18, St Pauli kyrka 

 

 

Deltagare: enligt bifogad närvarolista, se bilaga 1. 

 

 

 

§1. Val av mötesordförande, protokollförare och två protokollsjusterare. 

 

 Tomas Lindroos valdes till mötesordförande,  

 Anna-Karin Wärme valdes till protokollförare, 

 Marie Rydén Davoust och Lennart Andersson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare 

 

 

§ 2. Fastställande av röstlängd. Samtliga närvarande medlemmar har rösträtt. 

 
 

§ 3. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Kassör Marie Rydén Davoust föredrog resultat- och balansräkning. Inkomster 12 900: -, utgifter 

2199: -, 1 508,14:- överskott från 2013. 

Årsmötet beslutade att fastställa densamma och att överskottet 12 209,14:- förs över i ny räkning. 

 

 

§ 4. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning 

       Revisionsberättelsen visas upp där revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014. 

Årsmötet beslutar att ge styrelsens ansvarsfrihet för 2014. 

 

 

       § 5. Fastställande av verksamhetsberättelsen 2014  

Tomas Lindroos föredrog verksamhetsberättelsen. Bifogas till protokollet, se bilaga 2. 

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

 

§ 6. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte 

Tomas Lindroos omvaldes av årsmötet. 

 

 

§ 7. Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 7 i stadgarna 

Ordinarie ledamöter: 

Maria Öström valdes på 2 år vid förra årsmötet och kvarstår 1 år 

Anna-Karin Wärme valdes på 2 år vid förra årsmötet och kvarstår 1 år 

Sten Rydå omvaldes på 2 år 

Marie Rydén Davoust omvaldes på 2 år, kassör 

 

Ersättare: 

Birgitta Ehrenström valdes på 2 år vid förra årsmötet och kvarstår 1 år 

Katrin Palmer valdes på 2 år vid förra årsmötet och kvarstår 1 år 

Gun Gustavsson valdes ny på 2 år  
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§ 8. Val av två revisorer och en ersättare för tiden fram till nästa årsmöte 

 Årsmötet beslutade att välja om Amir Stephan och Kristina Gillberg till revisorer för år 2015,  

samt att välja om Bengt Arvidsson till ersättare 2015. 

 

 

§ 9. Val av valberedning och sammankallande för denna 

Årsmötet beslutade välja om Karin Arvidsson (sammankallande) och Gun Gustavsson till  

valberedning till årsmötet 2016. 

 

 

§ 10. Fastställande av medlemsavgift 

Medlemsavgift (minst 100: -/person alternativt 150: -/familj) beslutades kvarstå oförändrad. 

Betalas till Bg 413-5539 

 

 

§ 11. Val av ombud till medlemsmöte för stiftsföreningen POSK i Strängnäs stift 

Årsmötet äger rum 7/3 i Södertälje. Årsmötet valde Birgitta Ehrenström till ombud. 

 
 

 

§ 12. Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem 

Inga övriga ärenden har anmälts. 

Diskussion efter årsmötet kring vad som händer i församlingen finns sammanfattad i bilaga 3. 

 

 

 

§ 13.  Ordförande tackade för uppslutningen och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Tomas Lindroos                                                     Anna-Karin Wärme 

Ordförande                                     Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Andersson                                                Marie Rydén Davoust 

Justerare                                     Justerare 
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Bilaga 1. 

 

Deltagarförteckning Årsmöte POSK Eskilstuna 

2015-02-18, St Paulikyrka 

 

 

Amir Stephan 

Anna Jarl 

Anna Jones 

Anna-Karin Wärme 

Bengt Arvidsson 

Birgitta Ehrenström 

Eva Nyström 

Gun Gustavsson 

Helene Lundkvist Lontos 

Helen Öström 

Karin Arvidsson 

Lennart Andersson 

Maria Öström 

Marie Rydén Davoust 

Sten Rydå 

Tomas Lindroos 
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Bilaga 2. 

 

Verksamhetsberättelse 2014 

POSK i Eskilstuna 

 

POSK i Eskilstuna är den partipolitiskt obundna gruppen inom Eskilstuna församling. Vi är människor som på 

olika sätt finns inom kyrkan och vill påverka kyrkans arbete.  

Vi finns inom familjen av POSKare men skapar vår egen politik för kyrkan i Eskilstuna. Varje person och 

ledamot röstar efter egen övertygelse. 

Styrelsen för POSK i Eskilstuna 2013 består av:  

Tomas Lindroos, ordförande 

Marie Rydén Davoust, ledamot (kassör) 

Anna-Karin Wärme, ledamot (sekreterare) 

Maria Örström, ledamot 

Sten Rydå, ledamot 

Anna Jarl, ersättare 

Katrin Palmer, ersättare 

Birgitta Ehrenström, ersättare 

 

 

Ny majoritet 

Efter kyrkovalet hösten 2013 bildade POSK och FISK en ny majoritet vilket betyder att POSK innehar 

ordförande och viceordförande posterna i kyrkorådet samt vice ordförande posten i kyrkofullmäktige. Den nya 

majoriteten inrättade också ett presidium som består av ordförande, vice ordförande i kyrkorådet och ordförande 

i kyrkofullmäktige. POSK innehar även ordförandeposten i begravningsutskottet. 

 

Kyrkoråd 

POSK har 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare i Kyrkorådet den här mandatperioden. Det är sammanträde 

ungefär en gång i månaden, och däremellan träffas presidiet och begravningsutskottet, där vi också finns 

representerade.  

 

Kyrkofullmäktige 

POSK har 14 ordinarie ledamöter och 8 ersättare i Kyrkofullmäktige. Centrala frågor för kyrkofullmäktige är 

ekonomi och budget. 

 

Verksamhet 2014 

Våra ledamöter i kyrkoråd, fullmäktige och utskott har deltagit i årets sammanträden på ett förtjänstfullt sätt. Vi 

har även deltagit i arbetsgrupper utsedda av kyrkorådet. POSK Eskilstuna har på ett tydligt sätt gjort sin röst hörd 

i arbetet med att styra och leda Eskilstuna församling.  

 

Styrelsen har haft ett antal möten under året samt inbjudit till öppna medlemsmöten. De flesta möten under året 

har varit en kombination av styrelsemöte och medlemsmöte. Målsättningen är att på ett så öppet sätt som möjligt 

föra en dialog om vilka frågor vi ska lyfta och driva i Eskilstuna församling.  

 

POSK Eskilstuna har från att starta upp helt ny nomineringsgrupp inför denna förra mandatperioden 2009 nu till 

den nya mandatperioden gått till att vara största grupp och sitta i ledningen för Eskilstuna församling. Vi är nu 

där vi vill vara men det medför även ett viktigt ansvar. 

 

För styrelsen 

Tomas Lindroos 

2015-02-18 
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Bilaga 3. 

 

Information och diskussion efter årsmötet 
 

 Birgitta E berättar om Framtidsgruppen i församlingen där hon och Tomas L tillsammans med 

representanter för andra grupper i fullmäktige diskuterar b.la. visioner, verksamhet, lokaler, 

långsiktiga strategier. 

 Birgitta E berättar om pilotprojekt med lokala råd i St Pauli, Ansgar och Kloster med fokus på 

gudstjänsten. 

 Birgitta E meddelar att en konsultfirma tittar på hur man kan förbättra kommunikation inom 

församlingen och utåtriktad mot alla medlemmarna, t.ex. hur vi inbjuder till dop. 

 Förslag kommer att väckas om förskoleverksamhet i kyrkans regi i St Petri. 

 Ambition finns att kunna fira gudstjänst varje söndag i Ansgar och Tomas. Om det blir möjligt 

att återuppta gudstjänst även i St Petri får man se längre fram, men det är inte uteslutet. 

 Klosters kyrka är församlingens huvudkyrka med gudstjänst enligt kyrkoordningen varje 

söndag. 

 RiksPOSK har årsmöte i Västerås 9 maj. 

 Medlemsmöte tillsammans med FISK planeras under våren, 22 mars är föreslaget men ännu ej 

spikat datum. 

 

 

 
 


