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Årsmöte i POSK stiftgrupp i Härnösands stift i Torpshammars 

församlingsgård 2017-02-25 

§1 Årsmötets öppnande. Ordförande Leif Grip förklarade mötet öppnat. 

§2 Fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes enligt följande:  

Leif Grip leif.grip@telia.com    

Knapp Bertil Eriksson knapp-bertil.eriksson@skola.sundsvall.se 

Barbro Erlandsson barbro.erlandsson@hotmail.com 

Lena Persson lena.persson@krokom.se 

Mikael Lindé mickelinde@gmail.com 

Tord Sundqvist tord.ringdalen@hotmail.com 

Maud Olsson maudolsson@msn.com 

Ingrid Ringqvist ingrid.ringqvist@lillsjon.net 

Torkel Selin torkel@selin.se 

Karin Högberg karinivike@icloud.com 

§3 Val av ordförande för mötet. Leif Grip valdes till mötesordförande och Torkel Selin till 

vice mötesordförande. 

§4 Val av sekreterare för mötet. Knapp Bertil Eriksson valdes till mötessekreterare. 

§5 Val av justerare och rösträknare. Karin Högberg och Tord Sundqvist valdes till justerare 

tillika rösträknare. 

§6 Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan fastställdes med ett tillägg om 

att §21b information om valet skulle läggas till. 

§7 Godkännande av kallelsen till årsmötet. Årsmötet ansåg att mötet hade utlysts enligt 

stadgarna. 

§8 Framläggande av verksamhetsberättelse för 2016. Verksamhetsberättelsen lästes upp 

och lades till handlingarna. 

§9 Framläggande av resultat- och balansräkning för 2016. Resultat- och balansrapport 

redovisades och lades till handlingarna. 

§10 Framläggande av revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till 

handlingarna. 

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styreslen. (vice mötesordförande) Årsmötet beslutade att 

ge styreslen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

§12 Val av ordförande för stiftföreningen. (vice mötesordförande) Leif Grip valdes till 

ordförande för POSK stiftsgrupp i Härnösands stift för ett år. 

§13 Val av styrelse. Knapp Anna Eriksson valdes om som ordinarie styrelseledamot för två 

år. 
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§14 Val av ersättare. Antalet ersättare har varit fyra under året. För tre av dem återstår ett år 

av mandatperioden, därför behövdes inga nya ersättare väljas eftersom det enligt 

stadgarna inte skall vara fler än två. 

§15 Val av revisorer. Till revisorer valdes Daniel Hansson, Bergeforsen och Knut Ekdal, 

Rödön. 

§16 Val av revisorersättare. Till revisorssuppleanter gjordes omval av Andreas Idh och Mi-

kael Karlsson. 

§17 Val av valberedning. Till valberedning valdes Torkel Selin, sammankallande, Tord Sun-

dqvist och Agneta Johansson. 

Styrelse och övriga funktionärer för 2017 är sålunda: 

Ordförande  Leif Grip  1 år 

Kassör  Knapp Bertil Eriksson utom styrelsen 

Ledamöter  Knapp Anna Eriksson 2 år 

  Mikael Lindé 1 år 

  Agneta Johansson 1 år 

Ersättare  Lars Arne Eriksson 1 år 

  Lena Persson  1 år 

  Joakim Johansson 1 år 

Revisorer  Daniel Hansson 

  Knut Ekdal 

Revisorssuppleanter Andreas Idh 

  Mikael Karlsson 

Valberedning Torkel Selin, sammankallande 

  Tord Sundqvist 

Agneta Johansson 

Webb-redaktör Knapp Bertil Eriksson   

§18 Fastställande av medlemsavgift. Medlemsavgiften fatställdes till 300:- till föreningar 

och 50:- till direktanslutna medlemmar. 

§19 Val av ombud till POSK Riksårsmöte. Till ombud för POSK riksårsmöte valdes Karin 

Högberg, Kerstin Lind Wallin och Tord Sundqvist. Leif Grip närvarar automa-

tiskt genom POSK riks. Leif Grip anmäler representanterna som skall närvara i 

Hallsberg 13-14 maj. 

§20 Motioner. Inga nya motioner hade lämnats in till årsmötet. Däremot diskuterades en mot-

ion som Torkel Selin tidigare lämnat in. Motionens förslag går ut på att ordfö-

rande för POSK stiftgrupp i Härnösands stift väljs på fyra år efter principen att 

följa val-perioderna i kyrkovalen. Frågan har tagits upp i styreslen och kräver en 

stadgeändring. I diskussionen vid årsmötet framkom två alternativ, dels att inte 

förändra nuvarande system för val av styrelse, dels att om förändring sker så ska 

det gälla hela styrelsen. Årsmötet beslöt därför att återremittera frågan till sty-

reslen. 

 §21a Frågor som styreslen hänskjutit till årsmötet. Inga frågor från styrelsen hade hän-

skjutits till årsmötet. 
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§21b Information om valet. Ingrid Ringqvist hade med sig en begäran att POSK skriver in i 

sitt program att församlingarna skall arbeta med flyktingar. Leif Grip svarade att 

stiftgruppen inte arbetar med lokala program men föreslog att Ingrid Ringqvist 

och hennes medlemmar på lokal nivå arbetar fram en motion med ett dylikt in-

nehåll som sänds till POSKs riksårsmöte i maj. 

§22 Mötets avslutning. Leif Grip avslutade mötet och tackade alla för ett gott arbete. 

Leif Grip, ordförande   Knapp Bertil Eriksson, sekreterare 

Karin Högberg, justerare   Tord Sundqvist, justerare 


