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Välkommen till POSK i Onsalas  
årsmöte! 

 
 
 

Söndag den 29 mars 2020 

 kl. 13.00 – 15.00,  

blir det årsmöte i  

Onsala församlingshems café. 

 

Vi deltar i kyrkkaffe och går sedan till caféet. 

 

Innan årsmötet berättar Anders Bexell, tidigare 

stiftsdirektor i Göteborg, för oss om demokrati i 

Svenska kyrkan 

 

Alla våra medlemmar är varmt välkomna.  

Ta gärna med en vän till föredraget! 

 
 

 
 

   

 
Valberedning: Gunilla Lundgren, sammankallande, David Sjöstrand och Jan Norelius 

 
Medlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda den 15 mars 2020 
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Årsmöte för POSK i Onsala  
 

Söndag den 29 mars 2020  ca kl. 14.00 – 15.00,  

i Onsala församlingshems café. 

 

Föredragningslista: 

 
§1. Årsmötets öppnande 

§2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande. 

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

§4. Val av protokollsjusterare/rösträknare. 

§5. Godkännande av dagordning. 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse - bifogas  

§7. Kassörens rapport. 

§8. Revisionsberättelse. 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§10. Val: 

• Val av föreningsordförande för ett år. 

• Fyllnadsval av 1 styrelseledamot för två år eftersom Inger Gertsdotter 

avgick. 

• Val av 3 styrelseledamöter för två år. I tur att avgå är Eva Lindström,  

Nils-Erik Israel, Linnéa Carling. 

Styrelseledamöter Christer Änghede och Gunilla Lundgren, valda för 2 år 

2019, har ett år kvar. 

Val av 1 revisor för 2 år. I tur att avgå är Inger Heinze, vald 2019 för 1 år. 

Revisor Lars Magnusson valdes 2019 för 2 år, har 1 år kvar. 

• Val av 3 till valberedning för ett år. Nuvarande valberedning består av 

Gunilla Lundgren, David Sjöstrand och Jan Norelius. 

§11. Styrelsen föreslår att årsavgiften för år 2020 blir oförändrad, 100 kr med 

nedsättning till 50 kr för medlem under 26 års ålder.  

§12. Valår 2021 – kort information om tidsplanering och kandidatbehov 

§13. Förslag för medlemsmöten 2020 – val kickoff, våffelafton, höstfest. 

§14. Övriga frågor. 

§15. Årsmötets avslutande. 

 

 Onsala i februari 2019 

 

 
 

Jeanette Nilsson, ordförande. 


