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Protokoll fört vid årsmöte för POSK på Öster 
 

Tid: Torsdag 16 mars 2017 19.00-20.45  
 

Plats: Härlanda församlingshem  
 
Närvarande: 
14 medlemmar – alla de fyra församlingarna, Björkekärr, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte var 
representerade. 
 

§ 1. Årsmötets öppnande och fastställande om behöriga utlysande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet ansågs behörigt utlyst. 
 

§ 2. Val av mötesordförande 
Carina Etander Rimborg valdes till mötesordförande. 
 

§ 3. Val av protokollförare 
Inger Mjörnvall valdes till protokollförare. 
 

§ 4. Val av två protokollsjusterare  
Anders Götborg och Anna-Carin Legler valdes till att justera dagens protokoll. 
 

§ 5. Fastställande av röstlängd 
En namnlista skickades runt och röstlängden fastställdes. En presentationsrunda av de 
närvarande genomfördes också.  
 

§ 6. Årsberättelse för 2016 
Ordföranden läste upp årsberättelsen för 2016. Där stod bland annat att 7-15 personer deltog 
i pilgrimsvandringarna som POSK på Öster anordnade under hösten. Mer korrekt är att  
10-15 personer deltog. Efter ett kort samtal lades årsberättelsen till handlingarna.  
 

§ 7. Räkenskapsberättelse 
Kassören redogjorde för räkenskapsberättelsen. Utgående behållning är 18 823 kronor. Kassan 
från Örgryte församlings tidigare POSK-förening har ännu ej överlåtits till POSK på Öster. Vi 
förväntar oss att detta kommer att göras snarast.  
 

§ 8. Revisionsberättelse 
Ordföranden läste upp revisionsberättelsen från revisor Bertil Jönsson.  

 
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
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§ 10. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte 
Carina Etander Rimborg valdes till styrelseordförande. 
 

§ 11. Val av styrelseledamöter och ersättare  
Till styrelseledamöter omvaldes: 

• Anders Götborg och Lennart Nilsson, Härlanda  
• Iréne Sjölander och Inger Mjörnvall, Björkekärr  
• Karin Hagelberg, Örgryte. Ingvar Karlsson, Örgryte, omvaldes också under förutsättning 

att han svarar ja.  
Till ny ordinarie ledamot valdes:  

• Nils-Olof Ericsson, S:t Pauli.  
Till ersättare omvaldes Stina Knutsson, Härlanda och  
som ny ersättare utsågs Emma Dahlgren Mensah, Björkekärr.  

 
§ 12. Val av revisorer och ersättare för tiden fram till nästa årsmöte 

Till revisor omvaldes Bertil Jönsson och till ersättare omvaldes Mart Saar. Årsmötet beslutade 
att det räcker med en revisor och en ersättare. 
 

§ 13. Val av valberedning och sammankallande för denna 
Till valberedning valdes Anna-Carin Legler, sammankallande, och Krister I:son Lundin.  
 

§ 14. Fastställande av medlemsavgift för föreningen 
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, vilket innebär 120 kronor per 
person och år.  
 

§ 15. Val av ombud till medlemsmöte för stiftsföreningen POSK i  
       Göteborgs stift 

Årsmöte för POSK i Göteborgs stift hålls den 18 mars kl. 11 i Råda församlingshem. Carina 
Etander Rimborg och Mats Rimborg kommer att närvara på mötet och de valdes som 
representanter för POSK på Öster.  
 

§ 16. Diskussion om det kommande kyrkovalet och vårt kommande 
       valprogram 

Mats Rimborg presenterade en kyrkovalsprognos för Örgryte pastorat med utgångspunkt från 
resultatet vid 2013 års kyrkoval till kyrkomötet. Om dessa siffror skulle stämma för kyrkovalet 
2017 skulle POSK endast få fem mandat i kyrkofullmäktige i Örgryte pastorat. Men vi tror på ett 
betydligt bättre resultat.  
 
Synpunkter lämnades på det utskickade lokala valprogrammet. Framsidan av foldern kan 
tydligare visa att det handlar om kyrkovalet. Ett förslag till tillägg under rubriken Barn och unga 
lämnades: ”POSK vill skapa en miljö där barn och unga kan känna sig hemma och växa i sin 
tro.” Ytterligare några små justeringar kommer att göras. 
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§ 17. Fastställande av POSK på Östers valprogram 
Årsmötet beslutade att fastställa intentionerna i valprogrammet, samt att ge styrelsen i uppdrag 
att justera foldern och att även ta beslut om hur den ska delas ut.   
 

§ 18. Fastställande av nomineringslista till kyrkofullmäktige i Örgryte 
       pastorat 

Ett förslag till kandidatlista till kyrkofullmäktige i Örgryte pastorat hade skickats ut med 
kallelsen. Ordföranden informerade om hur styrelsen tänkt vid sammansättningen av listan.        
Två kandidater har nu meddelat att de inte ställer upp och de kommer därför att strykas. En 
annan kandidat vill flyttas långt ner på listan.  
 
Ett förslag lades fram om att kandidaternas församlingstillhörighet ska stå på valsedlarna. Efter 
en diskussion beslutade årsmötet att avslå förslaget.  
 
Ett samtal fördes också om kandidaternas titlar. Det kan vara bra med inomkyrkliga titlar, så att 
det till exempel också står kyrkvärd för dem som är det.   
 
Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att fastställa POSK:s nomineringslista till 
kyrkofullmäktige i Örgryte pastorat inför kyrkovalet 2017.   
 

§ 19. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Mjörnvall             Carina Etander Rimborg 
Sekreterare             Ordförande    
 
 
 
Anders Götborg             Anna-Carin Legler 
Justerare              Justerare  
 
 
 
 


