
Protokoll fört vid årsmötet 2017 för 
 Partipolitiskt Obundna i  

Svenska kyrkan i Karlstads Pastorat  
 
Närvarande: 11 personer, Se röstlängd (Bilaga 1) 
Datum: 2017-03-09 
Plats: Rudskyrkan, caffet 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden för POSK i Karlstad Bengt Kihlström förklarade mötet för öppnat och hälsade 
alla välkomna.  
 
§ 2 Val av mötesordförande och protokollförare.   
Årsmötet valde Bengt Kihlström till årsmötesordförande och Lars Karlsson till 
protokollförare. 
 
§ 3 Val av två justerare för årsmötesprotokollet 
Årsmötet valde Hans Palm och Christina Kjellberg. 
 
§ 4 Fastställande av röstlängd och föredragningslista 
Röstlängden fastställdes till 11 personer. 
Kallelsen gick ut 9 februari, och förklarades stadgeenligt utlyst. 
Årsmötet fastställde föredragningslistan och godkände kallelseförfarandet till Årsmötet med 
ändringar av årtalen på punkt 16 Verksamhetsplan 2017 och budget 2017 och 2018. (se bilaga 
2). 
 
§ 5 Fastställande av resultat- och balansräkning och verksamhetsberättelse. 
Sekreteraren Lars Karlsson redogjorde för verksamhetsberättelsen och företrädarna i valda 
organ i Karlstads pastorat, som lades till handlingarna (se bilaga 3 och 4). 
Hans Palm redogjorde för resultat- och balansräkning (se bilaga 5). 
Hans Palm redogjorde för revisionsberättelsen för 2006. (Se bilaga 6) 
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning och verksamhetsberättelse. 
  
§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen och styrelse-
arbetet under året. 
 
§ 7 Fastställande av program inför kyrkovalet 
Förslag till program inför kyrkovalet presenterades (se bilaga 7). Diskussion följde, med flera 
synpunkter på progamet, förändringar och nya punkter. 
Årsmötet beslöt att ge Boel Henckel och Ulf Sandén i uppdrag att fastställa ett slutgiltigt 
förslag till program till den 15 maj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
§ 8 Fastställande och nominering av kandidatlistor  
Kyrkofullmäktige 
Lars Karlsson föredrog kandidatlistan för kyrkofullmäktige beslöt årsmötet:  
Att fastställa kandidatlistan för Karlstad. 
Samt att eventuella kompletteringar av ytterligare kandidater på listan får göras av styrelsen 
från plats 15 och nedåt på listan. 
Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige 
Lars Karlsson föredrog listan av nominerade kandidater till stiftsfullmäktige och kyrkomötet 
samt informerade om förslagna kandidatlistor på stiftsnivå. 
Att fastställa POSK i Karlstads nomineringar av kandidater. 
Alla ovanstående lokala listor finns redovisade i bilaga 8.   
 
§ 9 Val av ordförande tillika styrelseordförande för ett år 
Årsmötet valde Bengt Kihlström till styrelseordförande för ett år. 
 
§ 10 Val av tre styrelseledamöter och ersättare enligt § 7 i stadgarna.  
Årsmötet valde: 
Christina Kjellberg (omval),  
Gunilla Bernholm (nyval, tidigare ersättare) 
Fred-Inge Johansson (nyval, tidigare ersättare)  
till styrelseledamöter för två år (till årsmötet 2019). 
Årsmötet valde 
Monica Kull 
till styrelseledamöter för ett år (till årsmötet 2018). 
Kvarstår som ledamöter för ett år (till årsmötet 2018) gör:  
Lars Karlsson (omval)  
och Boel Henckel (omval) 
Årsmötet beslöt att fastställa antalet ersättare till noll 
 
§ 11 Val av en revisor för två år och en revisorsersättare för ett år 
Årsmötet valde Melvin Ribbing till revisor för två år till årsmötet 2019. 
Kvarstår som revisor till årsmötet 2018 gör Per-Åke Müntzing. 
Årsmötet valde Hans Palm till revisorsersättare, för ett år fram till årsmötet 2018.  
 
§ 12 Val av valberedning och sammankallande 
Årsmötet bordlade frågan om valberedning till ett extra årsmöte under hösten. 
 
§ 13 Fastställande av medlemsavgiften för år 2017.  
Årsmötet fastställande av medlemsavgiften till 150 kr för år 2018, samma som i år. 
 
§ 14 Val av ombud till POSK i Karlstad stifts årsmöte söndagen 12 Mars. 
Årsmötet valde följande ombud: 
Fredrik Haeffner 
Lars Karlsson 
Gunilla Bernholm 
Samt Ulf Sandén 
Samt beslöt att styrelsen har rätt att utse ersättare till årsmötet. 
 
 



 

§ 15 Övriga ärenden väckta av medlem. 
Inga sådana förslag förelåg. 
 
§ 16 Plan för verksamheten 2017 samt budget för 2017 och 2018 . 
Lars Karlsson föredrog verksamhetsplanen 2017 samt budget för 2017 och 2018. (Bilaga 9) 
Årsmötet beslöt att anta verksamhetsplan 2017 samt budget för 2017 och 2018. 
 
§ 17 Styrelsens information 
Styrelsen hade ingen ytterligare information. 
 
§ 18 Avtackning av avgående ledamöter 
Då de avgående ledamöterna i styrelsen inte kunde närvara kommer avtackning äga rum vid 
annat tillfälle.  
 
§ 19 Årsmötet avslutas 
Årsmötesordföranden tackade för visat intresse. Därefter förklarade han mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Lars Karlsson  Bengt Kihlström 
Protokollförare   Årsmötesordförande 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
 
Hans Palm   Christina Kjellberg 
Justerare   Justerare 


