
POSK i Onsala 

         
Protokoll fört vid årsmöte torsdag 15 mars, 2007 hos Jeanette Nilsson 

 

Närvarande: Brita Ahlqvist, Elon Kristensson, Astrid Engstrand, Hans Engstrand, Lars-Erik 

Holtsung, Maj-Britt Hultman, Henric Hultin, Gunilla Lundgren, och Jeanette 

Nilsson 

    

§1.  Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Årsmötet förklarades behörigen 

utlyst. Till mötesordförande tillika sekreterare utsågs Jeanette Nilsson. 

§2.  Utsänt förslag till dagordning godkändes.  

§3.  Till justerare för dagens protokoll utsågs Brita Ahlqvist och Lars-Erik Holtsung.  

§4.  Utsänd verksamhetsberättelse från styrelsen kommenterades och lades med godkännande till 

handlingarna.  

§5.  Kassören Brita Ahlqvist avgav muntlig kassarapport. Föreningen sparar för att täcka 

kostnaderna under nästa valår (2009). Inga större utgifter planeras för år 2007. Oförändrad 

årsavgiften fastställdes (100 kronor för vuxna, 50 kronor för medlemmar under 26 år) 

§6.  Elon Kristensson föredrog revisionsberättelsen, som inte innehöll några anmärkningar. 

Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2006. 

§7.  Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2006.  

§8.  Årsmötet omvalde enligt valberedningens förslag: 

 Ordförande under 1 år Jeanette Nilsson 

 Två styrelseledamöter 

under 2 år 

Henric Hultin, Heléne Svallingson (de övriga två ledamöter,  

Brita Ahlqvist och Lars-Erik Holtsung, valdes för 2 år 2006)  

 2 revisorer Elon Kristensson och Kristina Ljungström 

 Revisorssuppleant Hans Engstrand 

 

§9.  Årsmötet valde till valberedning Gunilla Lundgren (sammankallande), Astrid Engstrand och 

Maj-Britt Hultman 

§10.  Information och diskussion - 

 Orgelfrågan – Information ang. förväntade livstid för moderna orglar, nuvarande skick för 

kyrkans orgel och nyligen inskaffat expert utlåtande presenterades, och frågan 

diskuterades. Alla är överens om att ett beslut i frågan måste tas inom kort, och det 

diskuterades även att det kan vara bra, om beslutet blir att köpa en ny orgel, att försöka 

finansiera inköpet till en viss del med sponsrade eller insamlade pengar.  

 Kontakt med kontraktsgrupper – beslutades att styrelsen skall kontakta 

kontraktsgrupperna och ordna ett möte under vårterminen, som förhoppningsvis kan vara 

årlig återkommande. Kanske kan vi inbjuda till söndagens gudstjänst med åtföljande 

POSK kyrkkaffe. 

 Fler trivselmöten – beslutades att styrelsen skall ordna ett sådant möte till hösten. Vi 

bjuder in POSK medlemmar och vänner, och även annonserar i lokala affärerna och 

Kyrkans anslagstavla. 

§11.  Inga övriga frågor ställdes.  

§12.  Ordföranden tackade alla som bakade kakor till mötets inledande fikastund. Mötets 

avslutning följdes av en gemensam andakt. 

 

 


