
 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med POSK i Göteborgs stift 23 mars 2013  

i samlingssalen i Glöstorpskyrkan kl. 13.00 – 15.30. 

 
Årsmötet började med en kort andakt. 

 

§ 1.  Styrelsens ordförande Mats Rimborg förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 2.  Till mötesordförande valdes Gunvor Hagelberg. 

§ 3.  Till sekreterare för mötet valdes Jeanette Nilsson. 

§ 4.  Till justerare och tillika rösträknare valdes Georg Trulsegård och Håkan Magnusson. 

§ 5.  De närvarande 25 deltagare antecknades på en lista. Listan fastställdes som röstlängd och 

bifogas originalprotokollet.  

§ 6.  Den utsända dagordningen godkändes. 

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

konstaterade att kallelse utsänts enligt stadgarna. 

§ 8.  Verksamhetsberättelsen, utsänd med kallelsen, kommenterades av föreningens ordförande 

Mats Rimborg.  

Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.  

Kassaredogörelsen, utsänd med kallelsen, fastställdes med resultat om 9 608:35 kronor och 

med balansräkning om 48 842:75 kronor. 

§ 9.  Revisionsberättelsen från föreningens revisorer lästes upp av revisor Stefan Linderås. 

Revisorerna fann räkenskaperna i god ordning. Berättelsen lades till handlingarna. 

§ 10.  Årsmötet beslutade enhälligt enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2012. De närvarande styrelsemedlemmarna deltog inte i beslutet. 

§ 11.  Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att fastställa oförändrad årsavgift för år 2014, 

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. 

§ 12.  Punkt 12, behandling av motioner från medlemmarna, utgick eftersom ingen motion 

inkommit. 

§ 13.  POSK i Göteborg har rätt att företrädas av 7 ombud på Riks-POSKs årsmöte i Nässjö  

den 25 maj 2013. Carina Etander Rimborg informerade om programmet för mötet - utöver 

sedvanliga årsmötesärenden blir det ett föredrag om församlingssyn. Alla medlemmar är 

välkomna men enbart ombuden har rösträtt och möjlighet till reseersättning. Det är önskvärt 

att de ledamöter i styrelsen för POSK i Göteborgs stift som har möjlighet att närvara skall 

väljas till ombud. Anita Hjorth, Håkan Magnusson, Georg Krulsegård, Maria 

Gyllenhammar och Waldemar Wrangel är villiga att vara ombud.  

Årsmötet beslutade enligt förslag från mötets ordförande Gunvor Hagelberg att uppdra åt 

styrelsen att utse ombud till Riks-POSKs årsmöte. 

§ 14.  Information: 

a. POSK i Göteborgs stifts ordförande Mats Rimborg berättade om valarbetet. Vi har 

en intensiv tid med nominering av kandidater till kyrkomötet och stiftsfullmäktige 

bakom oss, och nu måste vi koncentrera oss på att se till att valet ger ett bra resultat. 

Insändare i lokala tidningar, planering av något valevent, information till väljare och 

närvaro utanför vallokalerna under valdagen är alla viktiga uppgifter. 
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Förtidsröstningen börjar den 2 september – satsa redan då. 

En paneldebatt i domkyrkan med deltagare från samtliga riksnomineringsgrupper 

planeras till den 11 september – Mats Rimborg hoppas att många av Göteborgs 

POSKare kan komma.  

b. Riks-POSKs ordförande Hans-Olof Andrén berättade om kyrkodagarna i Sollentuna 

i januari 2013, som var välbesökta och uppskattade. 

§ 15.  Kandidatlista till Kyrkomötesvalet – POSK har för närvarande 33 mandat till kyrkomötet, 

varav tre från Göteborg. Ambitionen är att POSK skall vara åtminstone den näst största 

nomineringsgruppen nästa mandatperiod. Detta är en möjlighet för att många politiska 

partier drar sig ur kyrkomötet, till kommande val Moderaterna, där många istället deltar i 

arbetet med den nya gruppen Borgerligt Alternativ.  

Styrelsens förslag till kyrkomöteslista var utsänt med kallelsen till årsmötet. Under 

veckorna sedan kallelsen skickades ut har styrelsen arbetat för att få fler namn på listan, och 

har lyckats få tre kandidater till. POSK i Göteborgs stifts ordförande Mats Rimborg 

förklarade att styrelsen har i förslaget till placering på listan tagit hänsyn till kandidaters 

erfarenhet från kyrkomötet, till geografiskt spridning och till att värva män och kvinnor.  

Ordföranden gick igenom listan och de kandidater som var med på årsmötet presenterade 

sig.  

Följande synpunkter lades fram under diskussionen kring kyrkomöteslistan: 

 Den geografiska spridningen i kandidatlistan är bra. 

 Fler kandidater från områden utanför Göteborg kunde gärna finnas i övre delen av 

listan. 

 Prästerna kunde komma längre ned på listan, så att vi inte riskerar att som vissa andra 

grupper, efter valet bara ha präster som kyrkomötesledamöter. 

Årsmötets deltagare var nöjda med listan som styrelsen presenterade.  

Årsmötet beslutade att fastställa listan och uppdra styrelsen att komplettera eller göra 

smärre justeringar om behov uppstår.  

Listan bifogas detta protokoll (bilaga 1). 

§ 16.  Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Jeanette Nilsson   Gunvor Hagelberg 

Sekreterare                         Ordförande 

 

 

 

 

Håkan Magnusson   Georg Trulsegård 

Justerare    Justerare 
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Bilaga 1 

Kandidater i Kyrkomötesvalet 
Namn   Beskrivning 

Hans-Olof Andrén 1947, professor, tekn.dr., Masthugg 

Carina Etander Rimborg 1964, informatör, fil.kand., Härlanda  

Lars T. Gåreberg 1948, kyrkoherde, Råda  

Johanna Andersson 1962, jämställdhetssamordnare, Haga 

Manilla Bergström 1973, präst, Näset 

Stefan Linderås 1962, kyrkokamrer, Carl Johan 

Sten Janson 1948, f.d. förvaltningschef, Johanneberg  

Sara Sandelin 1972, grundskollärare, Tuve-Säve  

Maria Kjellberg Bordahl 1971, hästföretagare, Lycke församling 

Jeanette Karlsson 1982, lagerarbetare, Svarteborg-Bärfendal 

Ann-Sofie Orrdal 1965, församlingspedagog, Martin Luther 

Lise-Lotte Wallin 1956, rektor, Horred 

Jonas Karles 1989, student, Lundby  

Eva-May Melander 1943, journalist, Älvsborg 

Jan Cedmark 1943, fil.kand., konsult, Örgryte  

Gunvor Hagelberg 1956, förvaltningschef, Masthugg 

Vihtori Aitman 1942, datatekniker, Landvetter 

Jan  Gabrielsson 1941, auktoriserad revisor, Strömstad 

Anita Hjorth 1946, universitetsadjunkt, Lerum 

Kjell Andersson 1945, konsult, Solberga 

Gunnar Modh 1941, teol.kand., Carl Johan 

Hildegard Haag 1952, arkitekt, Partille  

Donald Emanuelsson 1953, logistikchef, Dalstorp 

Jeanette Nilsson 1941, dataspecialist, Onsala 

Bertil Jönsson 1943, auktoriserad revisor, Örgryte  
 
 
 

Närvarande: 

Namn Församling Namn Församling 

Georg Trulsegård Björlanda Anita Hjorth Lerum 

Waldemar Wrangel Backa Kent Wikström Lundby 

Maria Gyllenhammar Högsbo Kjell Andersson Solberga 

Gunvor Hagelberg Masthugg Lisbeth Kjöllerström Tranemo 

Margareta Petersson Domkyrko Stefan Linderås Carl Johan 

Carina Etander Rimborg Härlanda Lise-Lotte Wallin Horred 

Hans-Olof Andrén Masthugg Martin Ewaldz Tuve-Säve 

Sara Sandelin Tuve-Säve Lars T. Gåreberg Råda 

Mats Rimborg Härlanda Gunilla Eriksson Torslanda-Björlanda 

Jeanette Nilsson Onsala Holger Sandelin Tuve-Säve 

Birgitta Ewaldz Tuve-Säve Johanna Andersson Haga 

Håkan Magnusson Torslanda-Björlanda Sten Janson Vasa 

  Anders Göthborg Härlanda 
 


