
ÅRSMÖTE 
POSK Höörs församling 

2017-02-18 
i Norra Rörums prästgård 

 

Närvarande: Else Haugaard, Samuel Rubenson, Alf Bengtsson, Inga-Lisa Lindström, Åsa 

Rönnvång, Gunnel Johansson,  Alexander Olsson och Kent Karlsson 

 

 

§ 1 Mötets öppnade 
Alexander Olsson hälsade oss alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av mötesordförande 
Årsmötet beslutade  

 att välja Alexander Olsson som mötesordförande. 

 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade  

 att välja Kent Karlsson som mötessekreterare. 

 

§ 4 Val av justerare 
Årsmötet beslutade 

 att Åsa Rönnvång justerar årsmötesprotokollet. 

 

§ 5 Fastställande av röstlängden 
Årsmötet beslutade 

 att fastställa röstlängden med 8 st. 

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 
Verksamhetsberättelsen delades ut och årsmötet beslutade 

 att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

 

§ 7 Styrelsens förslag på stadgeändringar 

Alexander presenterade i korta ordalydelser förslaget på stadgeändringar då medlemsmötet i 

oktober beslutade att ändra stadgarna. 

Årsmötet beslutade  

 att godta styrelsens förslag till stadgeändringar. 

 

§ 8 Motioner 
Inga motioner var inkomna. 

 

§ 9 Bokslut för 2016 
Bokslutet är utfört och redovisat av kassör Mattias Persson 2017-01-19.  

Årsmötet beslutade 

 att lägga bokslutet till handlingarna. 

 

§ 10 Revisionsberättelsen 
Samuel Rubenson läste upp revisionsberättelsen som var daterad och underskriven av Inga-Lisa 

Rubenson den 23 januari 2017. 

Årsmötet beslutade 

 att lägga bokslutet till handlingarna. 

 



§ 11 Resultat och balansräkningen 2016 
Alexander Olsson redogjorde för resultat och balansräkningen 2016 och årsmötet beslutade 

 att fastställa resultat- och balansräkningen. 

 

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade 

 att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2016. 

 

§ 13 Val av ordförande för POSK Höörs församling 1 år 

Årsmötet beslutade  

 att  Samuel Rubenson väljs som ordförande på ett år för POSK Höörs församling. 

 

§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter 
Årsmötet beslutade 

 att välja Kent Karlsson och Eva Westholm på 2 år och Alf Bengtsson på 1 år. 

 

§ 15 Beslut om antal ersättare i styrelsen 
Årsmötet beslutade 

 att inga ersättare skulle väljas. 

 

§ 16 Val av revisor 
Årsmötet beslutade 

 att som ordinarie revisor välja Anna-Maria Lindholm Commiso och som ersättare välja 

 Inga-Lill Rubenson. 

 

§ 17 Val av valberedning 
Årsmötet beslutade 

 att välja Åsa Rönnvång och Else Haugaard till valberedning. Som sammankallade valdes 

  Åsa Rönnvång. 

 

§ 18 Val av representant för POSK i Höör till POSK i Lunds stifts årsmöte. 
Årsmötet beslutade 

 att välja Inga-Lisa Lindström och Alexander Olsson som ombud för POSK i Höör på 

 POSK i Lunds stifts Årsmöte den 18 mars 2017. 

 

§ 19 Övriga ärende 
Årsmötet beslutade 

 att nominera Åsa Rönnvång som ledamot till stiftsfullmäktige 2018-2021 och Kent Karlsson 

 som ledamot till kyrkomötet 2018-2021. 

 Alexander och Inga-Lisa lyfter dessa nomineringar på POSK i Lunds stifts Årsmöte den 18 

 mars 2017. 

  

§ 20 Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 

Höör 2017-02-18 

 

 

 

Alexander Olsson   Kent Karlsson    Åsa Rönnvång 


