
ÅRSMÖTE 
POSK Höörs församling 
2018-02-14 
i Höörs församlingshem 
 
Närvarande: Else Haugaard, Samuel Rubenson, Gunnel Johansson,  Kristoffer Kjellman, Fredrik 
Nilsson-Andersson, Lisa Rubenson, Eva Westholm, Lars-Håkan Persson, Mattias Persson, Inga-Lill 
Rubenson, Bodil Bengtsson och Kent Karlsson 
 
 
§ 1 Mötets öppnade 
Samuel Rubenson hälsade oss alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
Årsmötet beslutade  
 att välja Samuel Rubenson som mötesordförande. 
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
Årsmötet beslutade  
 att välja Kent Karlsson som mötessekreterare. 
 
§ 4 Val av justerare 
Årsmötet beslutade 
 att Fredrik Nilsson-Andersson och Lars-Håkan Persson justerar årsmötesprotokollet. 
 
§ 5 Fastställande av röstlängden 
Årsmötet beslutade 
 att fastställa röstlängden med de 12 närvarande. 
 
§ 6 Resultat och balansräkningen 2017 
Gunnel Johansson redogjorde för resultat- och balansräkningen 2017 och årsmötet beslutade 
 att fastställa resultat- och balansräkningen. 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Samuel Rubenson och årsmötet beslutade 
 att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 
 
§ 8 Revisionsberättelsen 
Samuel Rubenson läste upp revisionsberättelsen som var daterad och underskriven av Anna-Maria 
Lindholm Comisso den 2 februari 2018. 
Årsmötet beslutade 
 att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade 
 att ge styrelsen ansvarsfrihet för året 2017. 
 
§ 10 Val av ordförande för POSK Höörs församling 1 år 
Årsmötet beslutade  
 att  Samuel Rubenson väljs som ordförande på ett år för POSK Höörs församling. 
 
 



§ 11 Val av vice ordförande för POSK Höörs församling 
Årsmötet beslutade  
 att  Eva Westholm väljs som vice ordförande på ett år för POSK Höörs församling. 
 
§ 12 Val av ordinarie styrelseledamöter 
Årsmötet beslutade 
 att välja Lena Nilsson och Gunnel Johansson på 2 år. 
 
§ 13 Val av revisor 
Årsmötet beslutade 
 att som ordinarie revisor välja Anna-Maria Lindholm Commiso och som ersättare välja 
 Kristoffer Kjellman. 
 
§ 14 Val av valberedning 
Årsmötet beslutade 
 att välja Åsa Rönnvång och Else Haugaard till valberedning. 
 
§ 15 Fastställande av medlemsavgift 
Årsmötet beslutade 
 att medlemsavgiften är 75 kr/år (300 kr/för fyra år). 
 
§ 16 Val av representant för POSK i Höör till POSK i Lunds stifts årsmöte. 
Årsmötet beslutade 
 att Samuel Rubenson skickar ut till alla medlemmar om när stiftsföreningens årsmötet är, då 

vi inte hade datum vid detta möte och därefter anmäler sig, den medlem som är intresserad 
att åka på årsmötet, till Samuel Rubenson. 

 
§ 17 Övriga ärende 
Eva Westholm, Fredrik Nilsson-Andersson och Kent Karlsson berättade kort om POSK;s 
kyrkodagar i Nässjö.  
Kent Karlsson berättade om vad som har kommit upp för ärende i det nya kyrkorådet.  
Samuel Rubenson berättade om ärende som kommit upp i det nya byggnadsutskottet. 
 
§ 18 Nästa möte med POSK i Höör 2018 
Medlemsmöte efter kyrkofullmäktige den 29 maj, ca kl 19.00 i Höörs församlingshem 
Trädgårdsfest hos Rubenson söndagen den 19 augusti kl. 17.00. 
Medlemsmöte efter kyrkofullmäktige den 23 oktober, ca kl 19.00 i Höörs församlingshem 
 
§ 19 Mötets avslutande 
Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.  
 
Höör 2018-02-14 
 
 
 
Samuel Rubenson      Kent Karlsson     
ordförande       sekreterare     
 
 
 
Fredrik Nilsson-Andersson     Lars-Håkan Persson 
justerare       justerare 


