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Protokoll fört vid årsmöte 2010 

 

                                                                         

Plats och tid: Hovås församlingshem den 27 mars 2009 kl. 13.00 – 15.00 
 

§1.  Föreningens ordförande Angela Boëthius hälsade alla närvarande (14 medlemmar) 

välkomna. 10 lokalföreningar var representerade (POSK i Askim, Torslanda-Björlanda, 

Carl-Johan, Domkyrkoförsamling, Härlanda, Masthugg, Onsala, Tuve-Säve, Råda och 

Vasa). 

Eftermiddagen inleddes med en andakt av Lars T. Gåreberg (Råda). Därefter presenterade 

Hans-Olof Andrén (Masthugg), ordförande i Riks-POSKs och ledamot i styrelsen för POSK 

i Göteborg stift, alla våra förtroendevalda i stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Gunvor 

Hagelberg (Masthugg) höll ett uppskattat föredrag om POSK i går, idag och i morgon, 

baserat på föredraget hon höll på POSKs kyrkodagar i Uppsala. Efter en paus för 

smörgåsar, kakor och kaffe förklarade ordförande Angela årsmötet öppnat. 

§2.  Till mötesordförande valdes Holger Sandelin (Tuve-Säve). 

§3.  Till mötessekreterare valdes Jeanette Nilsson (Onsala). 

§4.  Till att övervaka voteringar och som protokolljusterare valdes Mauritz Palm (Carl-Johan) 

och Henric Hultin (Onsala) 

§5.  Dagordningen godkändes. 

§6.  Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

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

möteslokalen (röstlängden finns på nästa sida). 

§8.  Verksamhetsberättelse och kassaredogörelse, utsända med kallelsen, kommenterades av 

föreningens ordförande och kassör.  

§9.  Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Mats Rimborg. Årsmötet lade 

verksamhetsberättelsen till handlingarna, samt fastställde kassaredogörelsen med ett resultat 

om – 47 336,28 och med en balansräkning om 4 149,78. 

§10.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

§11.  Val för mandatperioden 2010-2013 

a. Årsmötet fastställde antal ledamöter i styrelsen till sex. 

b. Val av ordförande för fyra år:  

Mats Rimborg (Härlanda) valdes till föreningens ordförande (nyval) 

c. Val av styrelse för fyra år:  

Lisbeth Kjöllerström (Mossebo, nyval), Lars T. Gåreberg (Råda, omval), Hans-Olof 

Andrén (Masthugg, omval), Jeanette Nilsson (Onsala, omval) och Sara Sandelin (Tuve-

Säve, nyval) valdes till ledamöter i styrelsen. 

d. Val av två revisorer och två ersättare för fyra år: 

Stefan Linderås (Carl-Johan, omval) och Jan Redebratt (Tuve-Säve, nyval) valdes till 

revisorer med Sten Janson (Vasa, nyval) och Cecilia Book Stoppenbach (Backa, nyval) 

som revisorsersättare. 

e. Val av valberedning för fyra år samt sammankallande: 

Holger Sandelin (Tuve-Säve, sammankallande, omval), Henric Hultin (Onsala, omval), 

Carina Etander Rimborg (Härlanda, nyval) och Angela Boëthius (Askim, nyval) valdes till 

valberedning.  

§12.  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. 
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§13.  Årsmöte beslutade enligt Angela Boëthius förslag att ge styrelsen uppdrag att under 

nuvarande mandatperioden utreda frågan om närmare samarbete mellan StiftsPOSK och 

GöteborgsPOSK.   

Under diskussionen kommenterades att  

a. Valarbetet är så pass tungt i både Göteborg och i stiftet att det behövs två organisationer 

för att klara av det. 

b. Under det gångna valår har styrelserna för POSK i Göteborgs kyrkliga samfällighet och 

POSK i Göteborgs stift haft gemensam annonsering och ett gemensamt eftervalsmöte i 

Örgryte. 

c. Att ordna årsmöten på samma dag och med gemensamma programpunkt och arrangera 

fler gemensamma möten verkar vara en bra idé 

d. Det är viktigt att varken arbetet med områden utanför Göteborg eller arbetet inom 

Göteborgs kyrkliga samfällighet blir lidande som resultat av ökat samarbete.  

e. Biskopsvalet 2011 kan ge POSK en möjlighet att synas. 

§14.  Punkt 12, behandling av motioner från medlemmarna, utgick - ingen motion inkommit. 

§15.  Rapporter: 

 Jeanette Nilsson (Onsala) rapporterade att POSKs webbsida fungerar bra nu, och 

vädjade om mer information från grupper. Påpekades att gruppernas möten kan läggas 

upp i POSKs kalender. 

 Carina Etander Rimborg (Härlanda, informatör för POSK) berättade om POSKs 

kyrkodagar i Uppsala i januari. Många av föredragen kan ses på POSKs webbsida. 

Carina berättade också att riksföreningen planerar att ordna kyrkodagar under 2012 och 

2013 (troligen) och föreslår att stiften ordna något lokalt möte 2011 – kanske en heldags 

möte, kanske i samarbete med angränsande stift. 

§16.  Margareta Petersson (Domkyrkoförsamling) har varit styrelsemedlem sedan 1979, då i 

Kyrkans Vänner i Göteborg, och har varit kassör för stifts-POSK under många år. Hon 

avgår nu från styrelsen. Angela Boëthius, ordförande under perioden 2006 – 2009, tackade 

henne för de många åren och det goda arbetet.  

Angela har varit styrelseledamot i POSK i Göteborgs stift sedan 2001, och dess ordförande 

under perioden 2006 – 2009. Hon avgår nu också. Hans-Olof Andrén, vice ordförande i 

styrelsen under åren 2006 – 2009, tackade henne för hennes uppskattade arbete under dessa 

år.  

§17.  Vår nyvalda ordförande Mats Rimborg förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

Jeanette Nilsson, sekreterare 

 

Holger Sandelin, ordförande 

 

 

 

 

Mauritz Palm, justerare  

 

 

 

 

Henric Hultin, justerare 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Röstlängd: 
Namn Församling Namn Församling 

Angela Boëthius Askim Håkan Magnusson Torslanda-Björlanda 

Mauritz Palm Carl Johan Sten Janson Vasa 

Margareta Petersson Domkyrka Jeanette Nilsson Onsala 

Carina Etander Rimborg Härlanda Henric Hultin Onsala 

Mats Rimborg Härlanda Lars T. Gåreberg Råda 

Hans-Olof Andrén Masthugg Holger Sandelin Tuve-Säve 

Gunvor Hagelberg Masthugg Sara Sandelin Tuve-Säve 

 


