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Protokoll vid årsmöte (tillika nomineringsmöte inför årets kyrkliga val) torsdagen den 12 mars 2009 

hos Kerstin och Lars-Erik Holtsung i Onsala 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Jeanette Nilsson öppnade årsmötet. Mötet förklarades behörigen utlyst. 

§ 2 Mötesordförande, sekreterare, protokollsjusterare och dagordning 

Till mötesordförande valdes föreningens ordförande Jeanette Nilsson och till mötets sekreterare Henric 

Hultin. Till protokollsjusterare valdes Sonja Andersson och Lars-Erik Holtsung. Dagordning enligt 

utsänt förslag godkändes. 

§ 3 Styrelsens verksamhetsberättelse och kassörens rapport 

Utsänd verksamhetsberättelse kommenterades. Kassören hade anmält förhinder, och i hennes ställe 

rapporterade ordföranden att kassabehållningen vid 2008 års slut var 8.242 kr. Med hänsyn härtill och 

till inkommande medlemsavgifter för 2009, så har styrelsen inget förslag om ändrad årsavgift trots att 

2009 är valår. Rapporterna lades till handlingarna. 

§ 4 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisorn Elon Kristensson läste upp revisionsberättelsen, som även innehöll förslag om ansvarsfrihet 

för styrelsen för förvaltningen under 2008. Förslaget godkändes. 

§ 5 Val  

I enlighet med valberedningens förslag valde årsmötet 

- till föreningens ordförande för ett år:  Jeanette Nilsson 

- till styrelseledamöter för två år:  Henric Hultin och Heléne Svallingson 

- till revisorer under ett år:   Hans Engstrand och Wilmer von Mentzer 

- till revisorssuppleant under ett år:   Sonja Andersson 

§ 6 Utseende av valberedning 

På ordförandens förslag omvaldes Astrid Engstrand, Maj-Britt Hultman och Gunilla Lundgren till 

valberedning för ett år med Gunilla Lundgren som sammankallande. 

§ 7 Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige 

Styrelse och valberedning rapporterade från kontakter med personer, som föreslagits att bli 

nominerade. Mötet beslöt sätta upp sjutton namngivna kontaktade personer på POSK:s 

nomineringslista. Henric Hultin hade uttalat önskan att inte stå på första plats, då han inte har för 

avsikt att åta sig fortsatt uppdrag i kyrkorådet nästa mandatperiod. Mötet tackade för uppskattade 

insatser och fastställde nomineringslistan enl följande: 

  1.  Jeanette Nilsson      2.  Gunilla Lundgren      3.  Henric Hultin             4.   Brita Ahlqvist 

  5.  Linnéa Elofsson      6.  Lars Fernqvist           7.  Christer Änghede       8.   Maj-Britt Hultman        

  9.  Henrik Svennberg  10. Lars Magnusson      11.  Ulrika Borgvall         12.  Joachim Klinthoff     

13.  Malin Rundstedt    14.  Astrid Engstrand     15.  Heléne Svallingson   16.  Lars-Erik Holtsung   

17.  Wilmer von Mentzer 

§ 8 Rapporter, arbetsgrupp och avslutning 

Ordföranden lämnade kort rapport om nomineringsarbetet på stiftsnivå och Henric H rapporterade från 

Riks-POSK:s kyrkodagar i Vadstena. 

På förslag av ordföranden beslöt mötet ge uppdrag till en grupp (Lars-Erik och Kerstin Holtsung samt 

Lars Fernqvist) att ta fram förslag till överarbetning av POSK i Onsalas valbroschyr. Förslaget bör 

vara klart till 10/4 och diskuteras vid medlemsmöte 16/4 i församlingshemmet. Därefter avslutades 

årsmötet. 

 

Protokollet justeras: 

 

 

 

Henric Hultin, mötets sekreterare Jeanette Nilsson, mötesordförande 

 

 

 

Sonja Andersson, utsedd att justera Lars-Erik Holtsung, utsedd att justera   
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