
           POSK i Onsala  
 

Protokoll fört vid årsmötet torsdagen 17 mars 2011 i Onsala Församlingshem 

 

Närvarande : Jeanette Nilsson, ordförande Henric Hultin   

 Brita Ahlqvist, kassör  Gunilla Lundgren  

 Sonja Andersson  Lars Magnusson 

 Astrid Engstrand  Henrik Svennberg 

 Hans Engstrand  Christer Änghede 

 Lars Fernqvist 

 Lars-Erik Holtsung 

 
§ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

 Mötet förklarade årsmötets behörigen utlyst och utsänd dagordning godkändes 

 

§ 2. Mötet utsåg Brita Ahlqvist att föra protokoll och Lars Fernqvist att justera 

 protokollet. 

 

§ 3. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och lade denna till handlingarna. 

 

§ 4. Kassören rapporterade föreningens saldo för 2010 till 3 862,70 kr som också 

meddelats i verksamhetsberättelsen. 25 personer har betalat in årsavgiften och 

medlemmar som ej betalt kommer att få dubbel avgift under 2011. Det skickas 

inte ut någon påminnelse. Inbetalningsblankett bifogas med detta protokoll och 

notera sista inbetalningsdatum 30 april! 

 

§ 5. Revisionsberättelsen lästes upp av Hans Engstrand i egenskap av revisor. 

Styrelsen föreslogs full ansvarsfrihet vilket årsmötet beviljade. Den  godkända 

revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

§ 6. I enlighet med förslag från valberedningen valde årsmötet enligt följande: 

 Omval av Jeanette Nilsson som ordförande under 2011. Jeanette uttryckte 

sin bestämda åsikt att detta är sista året som ordförande och att en ny 

ordförande måste utses nästa år. 2013 är kyrkoval och innebär mycket arbete 

redan året före vilket Jeanette inte tänker ta på sig, men med sin rika 

erfarenhet gärna hjälper till. 

 Två nya styrelsemedlemmar valdes: Marjut Börjesson och Christer Änghede 

för två år 2011och 2012, enligt föreningens stadgar 

 Omval av Hans Engström och Wilmer von Mentzer som revisorer för 2011. 

 Astrid Engstrand omvaldes att vara valberedare och fr.o.m. 2012 också 

Jeanette Nilsson som då avgått som ordförande!  

 

§ 7. Mötet beslöt att behålla nuvarande årsavgift 100 kr och 50 kr för medlemmar 

 under 26 år. Viktigt att alla försöker värva fler medlemmar till föreningen. 

 

§ 8. I maj respektive oktober kommer att anordnas trivselmöten med olika inriktning. 

Oktobermötet kommer framförallt att vara inriktat på strategi och intentioner – 

vikten av att vara kyrkopolitiskt engagerad.  

Mötet diskuterade också vikten av att nå ut till allmänheten med inbjudan i form 

av annonsering och information vid kyrkkaffet (A5 folder) 
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§ 9. Under kaffepausen diskuterade vi årets biskopsval. Valet står nu mellan Per 

 Eckerdal som fick 28 % av rösterna och Staffan Grenstedt som fick 29 %. 

 Därför sker ett nytt val torsdag 31 mars mellan dessa två kandidater. 

 Mötesdeltagarna framförde olika åsikter om respektive kandidat. 

 

§ 10. Ordföranden informerade om och rekommenderade mötesdeltagarna att delta i 

 kommande möten: 

 Kyrkdagen 9 april i Skövde; kyrkans hus  

 POSK:s riksmöte 7 maj i Sollentuna dit 7 ombudsmän får resan betald 

 POSK:s stiftsmöte i Göteborg den 21 maj 

 

§ 11. Henrik Svennberg informerad om POSK:s mål som är väl etablerat i kyrkorådet 

och bland anställda. Vi fick också ta del av hur frivillighetsarbetet DELTA 

fortskrider samt hur gudstjänstgruppen påbörjat sitt arbete. Till hösten kommer 

man på försök att förlägga gudstjänster på andra tider för familjer med barn i 

åldrar mellan 0-13 år. Vi diskuterade hur vi kan öka frivillighetsarbetet och 

avlasta anställda utan att de anställda känner att deras jobb hotas. 

Förhoppningsvis kan vi finna nya former och öka delaktigheten. Olika 

aktiviteter för ungdomar föreslogs t.ex att åter ordna film-och rockkvällar vilka 

var mycket uppskattade för några år sedan. Henric Hultin uppmanade dock till 

försiktighet med att komma med allt för många aktivitetsförslag: de anställda 

uppfattar lätt detta som utökad arbetsbelastning. Vi bör vara varsamma! 

 

§ 12. Ordföranden tackade Henric Hultin för nio års fantastiskt arbete i vår styrelse 

och avtackade honom med en välförkänt blomma.  

Helene Svallingson, som inte kunde delta i årsmötet, kommer senare att 

avtackas för sin insats i styrelsen. 

 

§ 13. Mötet avslutades med Välsignelsen 

 

    

 

 

 

 


