
 
             GÖTEBORGS STIFT 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte 2009 

 

                                                                         

Plats och tid: Älvsborgs församlingshem den 28 februari 2009 kl. 13.00 – 15.30 

 
 

§1.  Föreningens ordförande Angela Boëthius hälsade alla närvarande (30 medlemmar) 

välkomna. 18 lokalföreningar var representerade (POSK i Askim, Björkekärr, Björlanda, 

Carl Johan, Domkyrkan, Fässberg, Högsbo, Kortedala, Landvetter, Masthugg, Onsala, 

Svarteborg, Säve, Tuve och Älvsborg, Kyrkans Vänner i Råda och Örgryte, samt 

Brämaregården som håller på at bilda en förening). 

Eftermiddagen inleddes med en andakt som hölls av Jan Cedmark. Därefter förklarade 

ordförande Angela årsmötet öppnat. 

§2.  Till mötesordförande valdes Mats Rimborg. 

§3.  Till mötessekreterare valdes Jeanette Nilsson. 

§4.  Till att övervaka voteringar och som protokolljusterare valdes Henric Hultin och  

Birgitta Bröjer. 

§5.  Dagordningen godkändes. 

§6.  Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

§7.  Som röstlängd beslutade mötet använda den närvarolista som upprättats vid ankomsten till 

möteslokalen (röstlängd finns på nästa sida). 

§8.  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.   

§9.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 

§10.  Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag oförändrad årsavgift för år 2010 det vill säga 

100 kr för enskild medlem och för grupp 10 kr per medlem i gruppen, dock lägst 200 kr och 

högst 500 kr. 

§11.  Förslag från styrelsen: Kandidatlistan för val till kyrkomötet. Föreningens ordförande 

beskrev tillvägagångssättet efter provvalet. 17 svar kom till styrelsen, varav 13 kom från 

grupper, 3 från enskilda medlemmar och 1 var svårt att placera. Styrelse bestämde att inte 

göra någon skillnad mellan grupp- och enskilda svar. Ordningen i styrelsens förslag till 

kandidatlista är resultatet av en genomgång av de inkomna provvalets svar och applicering 

av jämlikhets-, ålders- och dragkraftstänkande.  

Kandidater som var med på mötet presenterade sig.  

Under den påföljande diskussion kommenterades att en bättre balans mellan kandidater 

inom och utanför Göteborgsområdet är önskvärd.  Föreningens ordförande svarade att 

styrelsen frågade samtliga grupper och alla enskilda medlemmar om förslag på kandidater, 

men fick bara några få förslag på kandidater utanför Göteborgs stad. 

Efter avslutad diskussion beslutade årsmötet att fastställa kandidatlistans namn och ordning 

enligt styrelsens förslag. Listan bifogas protokollet. 

§12.  Punkt 12, behandling av motioner från medlemmarna, utgick på grund av att ingen motion 

hade inkommit. 

§13.  Rapporter: 

 Föreningens ordförande rapporterade om nuvarande status för valarbetet på 

kyrkomötes- och stiftsnivå. 

 Carina Etander Rimborg och Jeanette Nilsson beskrev hur man hittar på POSKs 

hemsida, och information som kan finnas på våra gruppers hemsidor. 

 Henric Hultin beskrev programmet på POSKs kyrkodagar i Vadstena i januari. 
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 Hans-Olof Andrén redovisade remissarbetet med ”styra-leda” -utredningen och lite om 

demokratiutredningen i stort. 

§14.  Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Jeanette Nilsson, sekreterare 

 

Mats Rimborg, ordförande 

 

 

 

 

 

Birgitta Bröjer, justerare  

 

 

 

 

 

Henric Hultin, justerare 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Information om POSK finns på www.posk.se, carina@posk.se 

 

 

Skicka kandidatlistor och godkännandeblanketter till stiftsföreträdare: 

Margareta Petersson  margareta.petersson@bredband.net 

Claes I. Helgesson c.helgesson@telia.com 

Gunvor Hagelberg gunvor.hagelberg@svenskakyrkan.se 

 

 

Ansvariga för POSK i Göteborgs stifts webbsidor: 

Jeanette Nilsson                         jeanette62373@hotmail.com 

Claes I. Helgesson c.helgesson@telia.com 
  
 
 

Röstlängd: 
 

Namn Församling Namn Församling 

Angela Boëthius Askim Birgitta Bröjer Högsbo 

Carina Etander Rimborg Björkekärr POSK Karlsson Kortedala 

Mats Rimborg Björkekärr POSK Viktor Aitman Landvetter 

Håkan Magnusson Björlanda Hans-Olof Andrén Masthugg 

Georg Trulsegård Björlanda Karin Block Masthugg 

Jenny Insulan Brämaregården Lars Fernqvist Onsala 

Dennis Insulan Brämaregården Jeanette Nilsson Onsala 

Mauritz Palm Carl Johan Henric Hultin Onsala 

Gunnar Modh Carl Johan Jan Wennergren Råda 

Sven Bäckman Carl Johan Jeanette Karlsson Svarteborg 

Eva-Clara Berggren Domkyrka Karl-Gustav Rosborg Säve 

Margareta Petersson Domkyrka Holger Sandelin Tuve 

Kerstin Lundgren Fässberg Sara Sandelin Tuve 

Gilbert Lundgren Fässberg Eva-May Melander Älvsborg 

Marine Clarin-Hellman Högsbo Jan Cedmark Örgryte 
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