
POSK i Onsala 
 

 

 

Protokoll fört vid årsmötet måndagen 4 mars 2013  

i Onsala Församlingshem 

 
 

Närvarande:  Jeanette Nilsson, ordförande Henric Hultin  

   Brita Ahlqvist, kassör  Lars Magnusson   

 Linnéa Carling  Wilmer von Mentzer 

 Astrid Engstrand  Britt-Marie Petersén  

 Hans Engstrand  Henrik Svennberg  

 Lars Fernqvist  Karin Westin 

                         

 
§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna samt 

 inledde med en bön. 

 Mötet förklarade årsmötets behörigen utlyst och utsänd dagordning godkändes 

 

§2 Mötet utsåg Brita Ahlqvist att föra protokoll och Astrid Engstrand samt Henric 

 Hultin att justera protokollet. 

 

§3 Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och lade denna till handlingarna. 

 

§4 Kassören rapporterade föreningens saldo 2012-12-31 till 7 484,70 kr som 

 också meddelats i verksamhetsberättelsen. 26 personer har betalat in årsavgiften 

 och medlemmar som ej betalt kommer att få dubbel avgift under 2013. Det 

 skickas inte ut någon påminnelse. Inbetalningsblankett bifogas med detta   

 protokoll och notera sista inbetalningsdatum 30 april! 

 

§5 Revisionsberättelsen lästes upp av Wilmer von Mentzer 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 2013.  

 Omval av Christer Änghede. Till ny styrelsemedlem valdes Gunilla 

Lundgren. Båda tillsätts för två år enligt POSK:s stadgar.  

Noterades att i styrelsen för år 2013 ingår också Henrik Svennberg och Brita 

Ahlqvist, valda år 2012 för 2 år. 

 Omval av Hans Engstrand och Wilmer von Mentzer som revisorer för 2013. 

 Avgående valberedning är Gunilla Lundgren samt Maj-Britt Hultman. Ingen 

ny har tillsats utan mötet gav styrelsen uppdrag att få fram en ny 

valberedning före nästa årsmöte. 

 

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

 under 26 år.   
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§8  Mötet diskuterade livligt hur vi kan nå ut och informera om kyrkovalet den 15 

 september så att fler deltar i valet och kanske också på sikt deltar i 

 församlingens frivillighetsarbete. Följande insatser beslöt mötet: 

 

 11 maj Onsala runt samt 6 juni: Stort antal människor deltar vid båda 

arrangemangen och då ska vi informera om valet. Allmänt och som 

nomineringsgrupp. 

 13 juli konfirmeras två grupper och då kommer valinformation ges på PP. 

Kyrkoherden vidtalas på valnämndens möte 12 mars. Även under andra 

gudstjänster ges samma information. 

 Sommarmarknaderna juli, augusti och september: stor valinformation; kan 

ett ljusspel på Kungsbackakyrkan vara möjlig? 

 29 augusti genomför vi en grillfest på Noa tillsammans med Borgerligt 

alternativ (M): För att nå ut till så många som möjligt ska vi annonsera i 

Norra Halland och Kungsbackanytt. 

 Vid tidigare val har vi samarbetat med Tölö-Älvsåker när det gäller bl.a 

annonsering. Vi gör samma vid detta val. 

  

§10 Valprogrammet antogs med vissa justeringar. Styrelsen fick i uppdrag att 

formulera om texten i stycket om sexuell läggning och stycket om Noas Ark. 

Den uppdaterade programmet med styrelsens ändringar bifogas. 

 

§12 Valberedningens lista över kandidater antogs. Ett kandidatnamn var osäker och 

tas därför inte med i den bifogade lista. Listan kommer att kompletteras med 

förhoppningsvis fler kandidater. Den inbördes ordningen på kandidaterna fick 

styrelsen fria händer att ändra. 

 

§13 Mötet avslutades och ordföranden tackade för ett givande och engagerat möte. 

 

    

 

 

 

                    Vid protokollet:  Ordförande:  
 

 

 

 

                    …………………  …………………  

                    Brita Ahlqvist       Jeanette Nilsson       

                                                                

 

 

        Protokolljusterare: 

 

 

 

 

 …………………  ……………………….  

 Astrid Engstrand  Henric Hultin 
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Kandidatlista för POSK i Onsala, fastställd vid  

årsmötet den 4 mars 2013 
 

 

 

1. Henrik Svennberg 
2. Linnéa Carling 
3. Christer Änghede 
4. Jeanette Nilsson 
5. Lars Fernqvist 
6. Stina Larsson 
7. Helene Svallingson 
8. Gunilla Lundgren 
9. Irene Karlsson 
10. Britt-Marie Petersen 
11. Karin Westin 
12. Inger Gertsdotter 
13. Henric Hultin 
14. Maj-Britt Hultman 
15. Wilmer von Mentzer 
16. Brita Ahlqvist 
17. Kaisa Svennberg 

 

 

  


