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Protokoll fört vid årsmöte med POSK i Göteborgs stift 2011-05-21 på 

stiftskansliet, Lilla Bommen, Göteborg   
 

Före själva årsmötet berättade Brita Ahlqvist, nybliven pensionär, inspirerande om sin 

vandring med några väninnor hösten 2010 till Santiago de Compostela. 

 

§ 1    Styrelsens ordförande Mats Rimborg tackade Brita varmt för föredraget.  

Efter inledande bön på temat ”vägen” förklarade han sammanträdet öppnat. 

 

§ 2    Till mötesordförande valdes Mats Rimborg. 

 

§ 3    Till sekreterare för mötet valdes Margareta Petersson. 

 

§ 4    Till justerare och tillika rösträknare valdes Håkan Magnusson och Jan Cedmark. 

 

§ 5    De närvarande hade antecknat sig på en lista. Listan fastställdes som röstlängd och 

         bifogas originalprotkollet. 

 

§ 6    Dagordningen godkändes med ett par smärre justeringar samt att punkten behandling  

         av inkommande motioner utgår då ingen motion inkommit. 

 

§ 7    Enligt stadgarna ska kallelse till årsmöte avsändas senast en månad före mötet. 

        Årsmötet konstaterade att kallelse utgått enligt stadgarna. 

 

§ 8    Verksamhetsberättelsen för 2010 hade varit utsänd. Ett par mindre justeringar i texten  

         gjordes, dels i stycket 4 där årtalet ska vara 2010, dels i stycket om RiksPOSK där  

         Margareta Petersson var närvarande vid årsmötet i Göteborg och tidpunkten ska vara  

         24 april 2010. 

         Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen med de föreslagna ändringarna. Den  

         justerade versionen bifogas protokollet. 

 

§ 9    Årsredovisning för 2010 genomgicks. Årets resultat blev 21 290,18 kr. 

         Årsmötet godkände årsredovisningen och beslutade att överskottet överförs i ny 

         räkning. 

 

§ 10  Våra revisorer Stefan Linderås och Jan Redebratt hade överlämnat sin 

         revisionsberättelse. De föreslår att styrelsen beviljas ansvarfrihet.  

         Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2010.  

         De närvarande styrelsemedlemmarna deltog inte i beslutet. 

 

§ 11  Fastställande av årsavgift för 2012. Styrelsen föreslår oförändrad avgift. 

         Årsmötet beslutar att årsavgiften ska vara oförändrat 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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§ 12  Rapporter 

         a) Kyrkodag i Väst. 

         Jeanette Nilsson berättade att Hans-Olof Andrén redogjort för strukturutreningen och  

         att hans föredrag finns upplagt på POSKs hemsida där det går att se och lyssna på.  

         Hon berättade också att Lena Petersson informerade om läget i översynen av  

         kyrkohandboken. Även detta finns inspelat. 

 

         b) Årsmöte för RiksPOSK. 

         Sara Sandelin berättade från årsmötet i Sollentuna. Det ägde rum i en helt ny kyrka i  

         Tureberg nära centrum. Alla stift var närvarande. Där informerades bl.a. om att  

         RiksPOSK håller på att utveckla den gamla tipspärmen som handlat om hur man  

         bildar nya grupper till att också ge tips och idéer för hur man kan förvalta sitt  

         uppdrag i nämnder och styrelser. 

 

§ 13  Mötet förklaras avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Margareta Petersson   Mats Rimborg 

Sekreterare                         Ordförande 

 

 

 

 

 

 

Håkan  Magnusson   Jan Cedmark 

Justerare    Justerare 

 

 

 

 

 

 

 
 


