
 
 
 
Kallelse till alla POSK:are i Björkekärr, S:t Pauli, Härlanda och Örgryte församlingar. 

Kallelse till årsmöte 2019 med POSK på Öster (Örgryte pastorat) 

Måndag 25 mars kl 18:30 i Härlanda församlingshem.  
Innan årsmötet inbjuds till ett öppet föredrag med en av Sveriges största 
Kinakännare Nils Olof Ericsson som berättar om Kina.  
Föredragningslista 

1. Årsmötets öppnande och fastställande om behöriga utlysande (enligt § 6 i 
  stadgarna ska kallelsen skickas ut två veckor i förväg). 
2. Val av mötesordförande  
3. Val av protokollsförare  
4. Val av två protokollsjusterare 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Redogörelse för verksamhetsberättelsen för 2018 
7.  Fastställande av resultat- och balansräkning 
8.  Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning 
9. Inkommen motion (bilaga): Ändring av föreningens namn 
10. Revidering av föreningens stadgar (bilaga) 
11.  Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte 
12.  Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 7 i stadgarna. 
13. Val av revisor och ersättare för tiden fram till nästa årsmöte 
14. Val av valberedning och sammankallande för denna 
15. Fastställande av medlemsavgift för föreningen (bilaga) 
16. Val av ev. ombud till medlemsmöte för stiftsföreningen POSK i Göteborgs stift. 
17. Diskussion om kommande nomineringsmöte till församlingsråd (val sker i höst) 
18. Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem 
19. Mötets avslutande 

 
På styrelsens uppdrag 
/Carina Etander Rimborg 
ordförande 
 
Betala medlemsavgiften till bg-nummer 379-6265  
(OBS nytt nummer fr.o.m januari 2019) 
Du kan också betala in din medlemsavgift via swish på nummer 123 131 95 99 

POSK-möten som alla medlemmar är välkomna att 
närvara på. Får du inte POSK-bulletinen så anmäl din e-post till info@posk.se. 

• Måndag 4 mars genomför POSK i Göteborg sitt årsmöte i Amhults kyrka kl 19:00. 
Alla är välkomna.  

• Måndag 25 mars genomförs POSK på Östers årsmöte i Härlanda församlingshem.  
(se kallelsen ovan) Alla är välkomna. 

• Söndag 7 april genomförs POSK i Göteborgs stifts årsmöte efter gudstjänsten i 
Lundby nya kyrka. Alla är välkomna. 

• Lördag 4 maj genomförs riks-POSKs årsmöte i Stockholm. En ny riksordförande ska 
väljas. Alla är välkomna.  Skriv upp datumen och kom! 


