
 
             GÖTEBORGS STIFT 

 
 
Protokoll fört vid årsmöte 2008 

 

                           

Plats och tid: Stensjökyrkan den 17 maj 2008 kl. 13.00 – 15.30 

 
 

§1.  Föreningens ordförande Angela Boëthius hälsade alla närvarande (22 medlemmar) välkomna. 
Eftermiddagen inleddes med en andakt som hölls av Sven Svedulf, som sedan iklädd koptisk 
prästdräkt berättade om Koptiska kyrkan utifrån sina erfarenheter under 3 år i Egypten. Efter 
föredraget bjöds på goda smörgåsar och kaffe. Därefter förklarade ordförande Angela årsmötet 
öppnat. 21 medlemmar närvarade vid detta. 13 lokalföreningar var representerade (POSK i 
Mölndal, Onsala, Askim, Björkekärr, Björlanda, Carl Johan, Domkyrko, Säve/Rödbo, Tuve, 
Västra Frölunda, och Masthugg/Oskar Fredrik, Kyrkans Vänner i Råda och Örgryte) samt en 
enskild medlem.  

§2.  Till mötesordförande valdes Mats Rimborg. 

§3.  Till mötessekreterare valdes Jeanette Nilsson. 

§4.  Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

§5.  Till att övervaka voteringar och som protokolljusterare valdes Lars Gåreberg och Tora Widfeldt.  

§6.  Dagordningen godkändes. 

§7.  Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse, utsända med kallelsen, kommenterades av 
föreningens ordförande och kassör. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Mats Rimborg. 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och fastställde kassaredogörelsen.   

§8.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

§9.  Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag oförändrad årsavgift för år 2008 det vill säga100 kr 
för enskild medlem och för grupp 10 kr per medlem i gruppen, dock lägst 200 kr och högst 500 
kr. 

§10.  Förslag från styrelsen: stadgeändringars andra läsning. Enligt gällande stadgar krävs för 
stadgeändring 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads 
mellanrum. Första läsningen ägde rum vid årsmötet 2007. Årsmötet beslutade enhälligt att 
fastställa stadgarna.  
Riks-POSK antog nya stadgar samt nya normalstadgar för lägre nivåer på årsmötet i april. 
Stadgarna för POSK i Göteborgs stift baseras på dessa normalstadgar. Styrelsen föreslog mindre 
ändringar på vissa rubriker i våra nya stadgar i enlighet med dessa. Årsmötet beslutade enhälligt 
att uppdatera rubrikerna enligt styrelsens förslag. 
POSK i Göteborgs stifts nyantagna stadgar med ändrade rubriker bifogas detta protokoll. 

§11.  Punkt 11, behandling av motioner från medlemmarna, utgick på grund av att ingen motion hade 
inkommit. 

§12.  Rapporter: 
• Handlingsprogram för Riksföreningen POSK fastställdes i Linköping 19 april 2008. Detta är 

en bas som kan användas av stift och lokala grupper när de egna programmen tas fram. Det 
finns två målgrupper, tänkbara kandidater till uppdrag samt väljare. För den senare gruppen 
måste programmen vara betydligt kortare. Det finns hjälp att få – på www.posk.se kommer 
snart ett förkortat handlingsprogram och mallar för stift/lokala gruppers egna program. 
Dessutom kan POSKs informatör eller någon i POSKs riksstyrelse besöka grupper för att 
hjälpa till. 

• POSKs informatör Carina Etander Rimborg informerade om POSKs hemsida, som har 
förnyats.  
Jeanette Nilsson är webbansvarig för POSK i Göteborgs stift. Ambitionen är att införa en 
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webbsida för varje grupp inom Göteborgs stift.  
• Kyrkodagarna i Vadstena – Riksföreningen POSK inbjöd ledamöter från POSK, alla som 

sitter i stiftsstyrelse, domkapitel, egendomsnämnd, stiftsfullmäktige, kyrkonämnder, 
fastighets-/tekniska nämnder och kyrkoråd, till riksmöte den 19 – 20 januari 2008. Det blev 
ett bra möte. Det blir ett liknande möte 2009, 17 – 18 januari. Vilka grupper som då skall 
inbjudas är inte bestämt än. 

§13.  Årsmötet diskuterade arbetet inför kyrkovalet 2009. Vi måste ha en tidsplan för arbetet och vi 
måste ha ett program, även på stiftsnivå – programmöte planeras 2008-11-08. En stor fråga är 
hur vi kan hitta kandidater – det finns flera förslag: 
• Sök bland körmedlemmar, frivilliga, studiegrupper, barnkörföräldrar. 
• Vi borde kunna informera den nya församlingen när engagerade POSKare flyttar. 
• Uppsök nyinflyttade med information om POSK. 

§14.  Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


