
Linköpings stiftsförening Protokoll
Årsmöte 
Telefonkonferens

Protokoll från årsmöte med Stifts-POSK /telefonkonferens, 2020-03-14.  

…............................................... …..........................................
Michael Hörnquist/ordförande Lisbet Paulsson/sekreterare 

…............................................... …..........................................
Lena Arman/justerare Leif Larsson/justerare
______________________________________________________________________
19 personer kopplades upp via en telefontjänst, närvaro enligt lista.
Samtliga handlingar har utsänts ca 8 dagar före årsmötet. Anges som bilagor i protokollet

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Per-Eric Lindgren hälsar deltagarna välkomna till årsmötet. 

Ett upprop förrättas efter en lista som upprättats utifrån de anmälningar som inkommit till 
årsmötet, planerat att äga rum i Norrköping den 14 mars kl 10.15- 15.00. Telefonkonferensen 
planerades under fredagen, 13 mars, då omständigheter kring Corona-viruset, gjort att 
årsmötet planerat till Olaigården i Norrköping, inställts. 

§2 Mötesordförande och sekreterare

Årsmötet väljer Michael Hörnquist  till mötesordförande samt Lisbet Paulsson till 
mötessekreterare.

§3 Justerare

Årsmötet väljer Lena Arman och Leif Larsson till justerare/rösträknare.

§4 Godkännande av kallelseförfarande

Kallelse och preliminärt program tillsändes medlemmar och kontaktpersoner för 
medlemsgrupper den 14 februari, vilket är stadgeenligt, senast en månad för årsmötet.

Årsmötet finner att det är behörigt utlyst.

§5 Fastställande av föredragningslistan 

Årsmötet beslutar att fastställa föredragningslistan. 
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§6 Fastställande av röstlängd

Den upprättade och avprickade närvarolistan redovisas och särskild genomgång av de 
anmälda ombuden sker. Närvarolistan föreslås utgöra röstlängd. På närvarolistan noteras vilka
som har olika funktioner inom föreningen.  

Årsmötet fastställer röstlängden enligt upprättad deltagarlista (bilaga 1). 

§7 Verksamhetsberättelse 2019 

Per-Erik föredrar verksamhetsberättelsen (bilaga 2).  

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019 

§8 Resultat- och balansräkning för 2019

Kassör Anders Wång går kort igenom resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 
och kommenterar att den utestående fordringen har inkommit varför det negativa resultatet nu
vänts till ett positivt resultat. (bilaga 3).

Årsmötet beslutar godkänna resultat- och balansräkningen, att läggas till handlingarna,

samt att resultatet regleras mot eget kapital.

§9 Revisorernas berättelse

Innehållet i revisionsberättelsen för verksamhetsåret läses upp av revisor Tomas Kjellgren 
med förslag
att resultat och balansräkning fastställs, samt 
att  styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-01-01—2019-12-31(bilaga 4)

Årsmötet beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Ansvarsfrihet

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§11 Val av styrelseordförande

Årsmötet väljer Per-Eric Lindgren till ordförande för tiden fram till nästa årsmöte, 2021.

§12 Val av styrelseledamöter

Per-Eric Lindgren redogör för bakgrunden till förändring av styrelsens sammansättning, vilket
var ett uppdrag från årsmötet 2019, och detta har behandlats i medlemsmöte den 26 oktober 
2019. Det innebär färre ledamöter i styrelsen och att ledamöterna väljs på två år respektive ett 
år, enligt valberedningens förslag.

Årsmötet fastställer antal ledamöter till 7, plus ordförande 

Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag följande ledamöter till styrelsen för två år 
rspektive ett år, fram till årsmötet 2022 respektive 2021:

Tomas Tegnevik, Åkerbo 2 år

Johan Broman, Tranås 2 år 

Lisbet Paulsson, Östra Vikbolandet 2 år
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Avndes Wång, Ulrika            1 år 

Gösta Johansson, Finspång        1 år

Py Jönsson, Vifolka         1 år

Sven-Gunnar Persson, Södra Tjust 1 år

Kommentar från valberedningen att Per Ingvarsson har avsagt sig uppdrag i styrelsen.

§13 Val av revisorer

Årsmötet utser enligt valberedningens förslag följande ledamöter som revisorer respektive 
ersättare för tiden fram till nästa årsmöte 2021:

Revisorer:

Tomas Kjellgren Norrköping  omval
Axel Olofsson Norrköping omval

Revisorsersättare:

Ingemar Falk Vadstena        nyval

§14 Val av valberedning

Årsmötet utser följande ledamöter som valberedning för tiden fram till nästa årsmöte 2021:

Kristina Falk Vadstena omval  
Greta Kaddik Norrköping omval        
Leif Larsson Mjölby omval 
Siv Johansson  Finspång       omval
Göran Ericsson,                Linköping       omval (under förutsättning att GE accepterar) 

med Greta Kaddik som sammankallande.

§15 Verksamhetsplan för styrelsens arbete 2020 samt budget 2020

Per-Eric Lindgren redovisar förslag till verksamhetsplan för 2020, samt förslag till budget för 
2020. (bilaga 5-6)

Årsmötet godkänner verksamhetsplanen, samt

godkänner förslag till budget för 2020.  

§16 Fastställande av medlemsavgift för 2021 

Efter uppdrag från föregående årsmöte och utredning av styrelsen och redovisat I 
medlemsmöte 2019-10-26, föreslår styrelsen årsmötet  besluta om en enhetlig avgift på 30 
kronor för medlemmar. Tidigare har det varit en differentierad avgift för medlemmar anslutna 
till POSK-förening och för direktanslutna medlemmar. 

Årsmötet fastställer medlemsavgiften till följande för 2021:

30 kronor per medlem i POSK-förening/grupp och samma avgift, 30 kronor, för 
direktansluten medlem. 

§17 Motion från POSK-föreningen I Norrköping 

En motion har inlämnats från POSK-föreningen i Norrköping – Ta fram en strategi för hur 
POSK ska verka för en utveckling av delaktighet I Svenska kyrkan genom ideellt 
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engagemang, (bilaga 7). Tomas Kjellgren, Norrköping redogör kort för motionens syfte och 
de två att-satserna i motionen. 

Styrelsen har berett motionen och skrivit ett svar (bilaga 8) och Per-Eric Lindgren redogör för 
detta. Svaret är positivt och stödjer motionens att-satser. Styrelsen förslår årsmötet, att med 
hänvisning till svaret, besluta att anse motionen besvarad. 

Årsmötet beslutar 

att med hänvisning till skrivet svar anse motionen besvarad.

 

§18 Val av ombud till Riksorganisationen POSK´s årsmöte den 9 maj 2020 i Linköping

Valberedningen lämnar förslag till 4 ombud och 4 ersättare till Riksorganisationen POSK:s 
årsmöte i Linköping den 9 maj.  

Årsmötet väljer följande ombud till Riks-POSK´s årsmöte:

1. Sven-Gunnar Persson ombud  
2. Lena Arman, ombud  
3. Anne Olofsson ombud  
4. Per-Eric Lindgren, ombud

samt ersättare att inträda i numrerad ordning

1. Pekka Pykäläinen ersättare

2. Leif larsson ersättare

3. Siw Johansson ersättare

4. LisbetPaulsson ersättare

§19 Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§20 Meddelanden och tack

Ordförande Per-Eric  Lindgren uttrycker ett stort och varmt tack till Helena Cimbritz, Susanne
Israel, Per Ingvarsson och Pekka Pykäläinen, som nu avgår från sina uppdrag i styrelsen. 
Deras insatser har varit mycket värdefulla. Helena Cimbritz uttrycker sin uppskattning och 
tack över att ha fått ingå i styrelsen under flera år. 

Per-Eric tackar mötesordförande Michael Hörnquist för gott ledarskap av årsmötet samt riktar
ett tack till de närvarande som ställt upp på denna telefonkonferens och gjort det möjligt att 
genomföra årsmötet under rådande omständigheter. 

Michael Hörnquist framför sitt tack till styrelsen som ordnat så att årsmötet kunde 
genomföras via telefon. 

Dessutom riktar Per-Eric ett stort tack till Norrköpings POSK-förening för alla de 
förberedelser som gjorts inför det planerade årsmötet, men som nu inte gick att genomföra på 
plats. 

Per-Eric tackar också för förnyat förtroende att leda styrelsens arbete under 2020. 

Meddelas vidare att styrelsen nu kommer att ha ett konstituerande teefonsammanträde med 
nya styrelsen, direkt efter årsmötet. Vidare att det kommer att meddelas medlemmarna vilka 
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styrelsemöten, medlemsmöten/informationsmöten och övriga kontakter, som kommer att 
genomföras under det kommande året, via POSK-Nytt, hemsida mm.  

§ 21 Avslutande

Ordförande förklarar årsmötet avslutat.
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