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Årsmöte POSK Eskilstuna 
2018-02-14, St. Pauli kyrka 

 

 

Deltagare: enligt bifogad närvarolista, se bilaga 1. 

 

 

1. Val av mötesordförande, protokollförare och två protokollsjusterare. 

 

        Kax Sundberg valdes till mötesordförande,  

 Anna-Karin Wärme valdes till protokollförare, 

 Sten Rydå och Christina Böös Laurell 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 2017.  

Inkomster 33 639,00: -, utgifter 58 868,00: -, summa –26 239: -, vilket med 34 413,14:- i överskott 

från 2016 ger ett resultat på 8 174,14:-. 

Årsmötet beslutade att fastställa densamma och att överskottet 8 174,14:- förs över i ny räkning. 

 

 

 4. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning 

 

       Revisionsberättelsen läses upp där revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017. 

Ordförande Liliana Assi föredrog verksamhetsberättelsen för 2017. Bifogas till protokollet, se 

bilaga 2. 

Årsmötet beslutade att ge styrelsens ansvarsfrihet för 2017. 

Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

 

       5. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte 

 

Liliana Assi omvaldes av årsmötet. 

 

 

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

 

Ordinarie ledamöter: 

Sten Rydå valdes på 2 år vid förra årsmötet och kvarstår 1 år 

Inga Flodell valdes på 2 år vid förra årsmötet och kvarstår 1 år 

Marie Rydén Davoust omvaldes på 2 år 

Bo Hellmark valdes ny på 2 år 

 

 

Ersättare: 

Per Lundquist valdes på 2 år vid förra årsmötet och kvarstår 1 år 

Birgitta Ehrenström omvaldes på 2 år 

Elin Karlberg valdes ny på 2 år 
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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 2018, 

samt att välja om Bengt Arvidsson till ersättare 2018. 

 

 

8. Val av valberedning och sammankallande för denna 

 

Årsmötet beslutade välja Anna-Karin Wärme (sammankallande) och Helena Puula Niemonen till 

valberedning till årsmötet 2019. 

 
 

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 

 

Inga övriga ärenden 

              
 

12.  Mötesordförande tackade för uppslutningen och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kax Sundberg                                                         Anna-Karin Wärme 
Mötesordförande                        Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Böös Laurell                                   Sten Rydå 

Justerare                                     Justerare 
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Bilaga 1. 

 

Deltagarförteckning Årsmöte POSK Eskilstuna 

2018-02-14, St. Pauli kyrka 

 

 

 

Amir Stephan Abdul-Ahad 

Anna-Karin Wärme 
Christina Böös Laurell 

Elin Karlberg 

Göran Laurell 
Helena Puula Niemonen 

Inga Flodell 
Karin Arvidsson 

Kax Sundberg 

Kristina Gillberg 
Liliana Assi 

Madeleine Lundqvist 
Marie Rydén Davoust 

Sinikka Karhumaa 

Sten Rydå 
Ulla Jilsmo 
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Bilaga 2. 

 

Verksamhetsberättelse för POSK Eskilstuna  
omfattande verksamhetsåret 2017-01-01—2017-12-31 
 
POSK i Eskilstuna är en partipolitiskt obunden grupp inom Eskilstuna och Västra 
Rekarne församling. Vi är människor som på olika sätt finns inom kyrkan och vill 
påverka kyrkans arbete.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 
 
Liliana Assi, ordförande  
Anna-Karin Wärme, sekreterare 
Marie Rydén Davoust, kassör 
Sten Rydå, ledamot 
Inga Flodell, ledamot 
 
Ersättare: Birgitta Ehrenström och Per Lundquist  
Revisorer: Amir Stephan och Kristina Gillberg ordinarie, Bengt Arvidsson, ersättare 
Valberedning: Karin Arvidsson, sammankallande och Christina Böös  
Utöver konstituerande möte har fyra styrelsesammanträden hållits. Årsmötet hölls på 
askonsdagen den 1 mars i St. Pauli kyrka med deltagande av 16 medlemmar. 
Under året har hållits fem öppna medlemsträffar, som samtliga haft valet i fokus. 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 44 medlemmar. 
 
Året har präglats av att det varit valår. Såväl under våren som tidig höst har ett stort 
arbete lagts ner av såväl styrelse som medlemmar under ledning av Anna-Karin 
Wärme, som hållit ihop valrörelsen. 
Vår nomineringsgrupp har varit mycket aktiv när det gäller personliga möten, möten 
på Fristadstorget och i Tuna Park. Vi har arbetat med ett lokalt program och skickat 
ut ca 20 000 ex till hushållen i valda postnummerområden. Vi har delat ut en POSK-
tidning till såväl hushåll som på torgmöten. Därutöver har vi marknadsfört POSK på 
vår hemsida och på Facebook och fått ett par debattartiklar publicerade i Eskilstuna-
Kuriren. Vi har annonserat i lokalpressen vid tre tillfällen före valet.  
Vi fick totalt fler röster i detta val än i valet 2013, vilket vi är tacksamma för, men 
tappade trots detta majoriteten i det nya kyrkofullmäktige. Vi får nu 11 ordinarie och 6 
ersättarplatser. 

Under senvåren och hösten har en av Indelningsstyrelsen utsedd arbetsgrupp 
arbetat med förtroendemannaorganisationen med tanke på att ett pastorat bildas 
2018-01-01. Det nya kyrkorådet kommer att bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra 
ersättare. POSK får två ordinarie och ersättarplats. Under hösten har också 
nomineringsmöten och val hållits till församlingsråden i respektive församling.  
 
Församlingsråden kommer att fungera som lokala styrelser i resp församling. 
I Indelningsstyrelsen har hösten präglats av förberedelser inför bildandet av 
pastoratet. Styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut, som innebär att Eskilstuna 
församling skall delas upp i flera församlingar med start 2019-01-01. Detta är ett 
beslut som förhoppningsvis bidrar till ökad lokal förankring i respektive kyrka vilket är 
i linje med POSK grundidé. 
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