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Välkommen till POSK i Onsalas årsmöte 
 

torsdag den 17 mars 2022 

 kl. 18.00 – 20.00 

 

Då blir det en lätt måltid följt av årsmöte  

i konfirmandsal (i källaren). 

 

 

 
Årsmöte 2020 

 
Valberedning:  

David Sjöstrand david@ydsa.se och Liselotte Änghede liselotte.anghede@gmail.com 

 

 

 

Medlemsmotioner ska vara styrelsen tillhanda den 3 mars 2022 
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Årsmöte för POSK i Onsala 
torsdagen den 17 mars 2022 

 kl. 18.30 – 20.00  

 

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. 

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

Erik Israel och Linnéa Carling, valda för 2 år 2020. 

• Styrelseledamöter Gunilla Lundgren, Brita Ahlqvist och Christer Änghede, 

valda för två år 2021, har ett år kvar. 

• Val av 1 revisor för 2 år. I tur att avgå är Jan Norlenius, vald 2020 för 2 år. 

Revisor Lars Magnusson valdes för två år 2021, har 1 år kvar. 

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

Gunilla Lundgren, David Sjöstrand och Liselotte Änghede. 

§ 11.   Styrelsen föreslår att årsavgiften för år 2023 blir oförändrad, 100 kr med 

nedsättning till 50 kr för medlem under 26 års ålder.  

§ 12.   Planera medlemsmöten under året. 

§ 13.   Övriga frågor. 

§ 14.   Årsmötets avslutande. 

 

 Onsala i februari 2022 

 

 
Jeanette Nilsson, ordförande. 
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Verksamhetsberättelse för 2021 
 

Fokus under hela 2021 har legat på kyrkovalet och dess efterarbete. Valresultatet blev 17 mandat 

till POSK, 5 till Borgerligt Alternativ och 3 till Frimodig Kyrka, vilket är ungefär samma som i 

2017, då resultatet var 17 till POSK och 4 vardera till de andra grupper. Ett väldigt bra resultat 

som föreningen kan glädas åt. 

Corona pandemin har påverkat arbetssättet, med flera möten på distans via Zoom. 

POSK i Onsala hade den 31 december 2021 29 medlemmar. Behållningen den  

31 december 2021 var 933,70 kronor, en minskning av 5746,70 kronor sedan 2020. Minskning 

var väntat eftersom 2021 var ett kyrkovalår, med kostnader för tryck, mer porto och flera 

medlemsmöten. 

Styrelsen under år 2021 bestod av Jeanette Nilsson, Linnéa Carling, Christer Änghede,  

Gunilla Lundgren, Eva Lindström, Brita Ahlqvist och Nils-Erik Israel. Styrelsen har under året 

haft 7 styrelsemöten, fler än vanligt eftersom det var valår. 

Arbetet i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och arbetsutskott har förflutit bra under året som gått. 

Årsmötet hölls måndagen den 11 mars 2021, kl. 18.00, på distans via Zoom. 15 medlemmar 

deltog. 

Under året har vi haft två medlemsmöten, en grillkväll innan valet och en festkväll med 

höstgryta för att fira valresultatet efter. Både var trevliga och välbesökta, 17 respektive 18 

medlemmar deltog. 

Rekrytering av nya medlemmar inför valet gick bra, och vi hade en valsedel med 33 kandidater.  

Kandidaterna gjorde en enastående insats innan och under valdagen. Valnämnden arrangerade 3 

möten inför valet, 2 möten vid kyrkkaffe med möjlighet för församlingsbor att träffa kandidater 

och ett informations- och diskussionsmöte. Totalt 11 kandidater var med på kyrkkaffemöten och 

4 vid informationsmötet. Våra kandidater hjälpte till att bemanna valkaffeservering i caféet på 

valdagen. 8 kandidater delade ut valsedlar och broschyrer utanför hemköp och Åsa Bageriet 

dagen innan valet, och 9 delade ut valsedlar utanför kyrkan på valdagen.  

POSK i Onsala är tacksam för styrelsens och valberedningens stora arbete under valåret, och 

tackar kandidater som ställde upp i kyrkovalet och deltog i alla aktiviteter kring det. 

Efterarbetet med att bemanna kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges valberedning och presidiet gick 

också bra. Vi ser fram emot mandatperioden 2022 – 2025 med tillförlit. 

Mötesprotokollen från 2021 finns tillgängliga vid årsmötet. Se nästa sida för listan över POSK-

möten under år 2021. 

 

 

 

  

Jeanette Nilsson, ordförande Nils-Erik Israel, Kassör Brita Ahlqvist, sekreterare 

 

 

 

  

Linnéa Carling Christer Änghede Gunilla Lundgren 

 

 

 

Eva Lindström 
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POSK-möten under år 2021: 
   

 2 februari Styrelsemöte via Zoom 

11 mars Årsmöte via Zoom 

24 mars Styrelsemöte via Zoom 

10 maj Styrelsemöte via Zoom 

19 augusti Styrelsemöte via Zoom 

22 augusti Medlemsmöte – grillkväll 

30 september Styrelsemöte 

24 oktober Festkväll 

27 oktober Styrelsemöte via Zoom 

2 december Styrelsemöte via Zoom 


