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Årsmöte POSK Eskilstuna 
2017-01-03, 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, 

Märit Zettervall Svensson och Amir Stephan 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 under 2016.  

Inkomster 11 429: -, utgifter 1 797: -, summa 9 632: -, vilket med 24 781,14:- i överskott från 

2015 ger ett resultat på 34 413,14:-. 

Årsmötet beslutade att fastställa densamma och att överskottet 34 413,14:- förs över i ny räkning. 

 

 

 4. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning 

       Revisionsberättelsen läses upp där revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016. 

Ordförande Tomas Lindroos föredrog verksamhetsberättelsen för 2016. Bifogas till protokollet, se 

bilaga 2. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsens ansvarsfrihet för 2016. 

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

 

       5. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte 

Liliana Assi valdes av årsmötet. 

 

 

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

Ordinarie ledamöter: 

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

Marie Rydén Davoust omvaldes på 1 år 

Sten Rydå omvaldes på 2 år 

Inga Flodell valdes ny på 2 år 

 

 

Ersättare: 

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

Per Lundquist valdes ny på 2 år 

Markus Saarela Wilander har tillfrågats av valberedningen men ännu inte gett definitivt svar. 

Årsmötet beslutar att välja honom under förutsättning att han tackar ja till uppdraget. 
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7. Val av två revisorer och två ersättare för tiden fram till nästa årsmöte 

 Årsmötet beslutade att välja om Amir Stephan och Kristina Gillberg till revisorer för år 2016, 

samt att välja om Bengt Arvidsson till ersättare 2017. 

 

 

8. Val av valberedning och sammankallande för denna 

Årsmötet beslutade välja om Christina Böös (sammankallande) och välja Helena Puula Niemonen 

till valberedning till årsmötet 2018. 

 

 

9. Fastställande av medlemsavgift 

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

Betalas till Bg 413-5539 
 

 

10. Val av ombud till medlemsmöte för stiftsföreningen POSK i Strängnäs stift 
 Årsmötet valde Birgitta Ehrenström till ombud. 

 
 

 

11. Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem 

      Vi tog tillfället i akt att ta upp valprogrammet inför årets kyrkoval. Delar av innehåll och 

formuleringar diskuterades. Birgitta Ehrenström noterade synpunkterna. 

                      
 

 

12.  Mötesordförande tackade för uppslutningen och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Lindroos                                                     Anna-Karin Wärme 

Mötesordförande                        Sekreterare 

 

 

 
 

 

 

 

Amir Stephan                                                Märit Zettervall Svensson 

Justerare                                     Justerare 
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Bilaga 1. 

 

Deltagarförteckning Årsmöte POSK Eskilstuna 

2017-03-01, St. Pauli kyrka 

 

 

 

Amir Stephan Abdul-Ahad 

Anna Jarl 

Anna-Karin Wärme 

Birgitta Ehrenström 

Bo Hellmark 

Eva Nyström 

Helena Puula Niemonen 

Inga Flodell 

Karin Arvidsson 

Kristina Gillberg 

Liliana Assi 

Madeleine Lundqvist 

Marie Rydén Davoust 

Märit Zettervall Svensson 

Per Lundquist 

Sinikka Karhumaa 

Tomas Lindroos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSK Eskilstuna 
Årsmöte 2017 
 

4 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. 

 

Verksamhetsberättelse 2016 

POSK i Eskilstuna 

 

POSK i Eskilstuna är en partipolitiskt obunden grupp 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 2016 består av:  

Tomas Lindroos, ordförande 

Marie Rydén Davoust, ledamot (kassör) 

Anna-Karin Wärme, ledamot (sekreterare) 

Lilli Assi, ledamot 

Sten Rydå, ledamot 

Birgita Ehrenström, ersättare 

Anna Jones Sörman, ersättare 

Helene Lundkvist Lontos, ersättare 

 

Revisorer för POSK Eskilstuna 2016: 

Amir Stephan, ordinarie 

Kristina Gillberg, ordinarie 

Bengt Arvidsson, ersättare 

 

 

POSK i KR och KF 

POSK innehar ordförande och viceordförande posterna i kyrkorådet samt posten som förste vice ordförande i 

kyrkofullmäktige. POSK ingår även presidiet som består av ordförande, vice ordförande i kyrkorådet och 

ordförande i kyrkofullmäktige.  

 

Kyrkoråd 

POSK har 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare i Kyrkorådet. KR har sammanträde ungefär en gång i månaden, 

och däremellan träffas presidiet.  

 

Kyrkofullmäktige 

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

ekonomi och budget. 

 

Verksamhet 2016 

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. Målsättningen är att på ett 

så öppet sätt som möjligt föra en dialog om vilka frågor vi ska lyfta och driva i Eskilstuna församling.  

 

Vad har vi åstadkommit hittills under mandatperioden 

jämfört med våra vallöften?  

- Lokala råd finns nu som pilotprojekt i Kloster, St Pauli och Ansgar.  

- Beslut om att budgeten ska vara i balans genom att ha ett överskott inom fem år 

- Beslut om ny strategisk plattform med tydlig inriktning och tydliga mål. 
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- Att kärnverksamheterna gudstjänst och diakoni ska prioriteras syns tydligt i den strategiska plattform som är 

framtagen för Eskilstuna församling.  

- Beslut är fattat om att öppna en förskola i kyrkans regi i St Petri, förskolan har nu startat sin verksamhet. 

- Beslut om att inga fler kyrkor ska stängas.  

- Beslut om att starta en Stadsmission. 

- Projekt för medlemskommunikation pågår, bl.a. med aktiv strategi för inbjudan till dop.  

- Beslut om pastoratsreglering med Västra Rekarne församling. 

 

 

För styrelsen 

Tomas Lindroos 

2016-03-01 
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