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

Kallelse till årsmöte 2020 med POSK i Örgryte pastorat 

Lördag 7 november ca kl 12:45 stiftskansliet, Lilla Bommen, (Läppstiftet.) 
(Vi håller årsmötet efter Göteborgs stiftsPOSK årsmöte som startar med mingel kl 10:00 och är 
beräknat att sluta 12:30. Särskild kallelse har skickats ut till det mötet. Läs mer 
/www.posk.se/goteborgsstift/ (anmälan krävs) 

Den som inte vill eller kan närvara personligen kan närvara via Zoom, som är ett gratisprogram 
du kan ladda ner på din dator, smartphone eller surfplatta.  

Delta via dator, surfplatta eller smartphone: 
https://zoom.us/j/91466594667?pwd=VzUvWkt2ZU5IdGladFBqYjJiTkJzdz09 
Om lösenord krävs: POSK2020 

Om du inte vill använda dator kan du ringa in via telefon till något av dessa nummer: 

        +46 8 5050 0829 
        +46 8 5052 0017 
        +46 850 539 728 
        +46 8 4468 2488 
        +46 8 5016 3827 
        +46 8 5050 0828 

Ange Meeting ID: 914 6659 4667, avsluta med fyrkant och Passcode: 57933115 avsluta med 
fyrkant. 

Föredragningslista (handlingar på www.posk.se/orgryte-pastorat/arsmote/arsmote-2020 ) 
1. Årsmötets öppnande och fastställande om behöriga utlysande (enligt § 6 i 
  stadgarna ska kallelsen skickas ut två veckor i förväg). Detta uppskjutna möte ersätter mötet 
  15 april vi kallade till i våras.) 
2. Val av mötesordförande  
3. Val av protokollsförare  
4. Val av två protokollsjusterare 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Verksamhetsberättelse för 2019 
7.  Fastställande av resultat- och balansräkning 
8. Revisionsberättelsen 
9.  Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning 
10. Inkomna motioner enl § 6 (Motion ska vara styrelsen tillhanda en vecka innan årsmötet – 
  senast 31 oktober) 
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 2021 i föreningen  
16. Informationspunkt om kyrkovalet 19 september 2021 och valåret. 
17. Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem 
18. Mötets avslutande 

På styrelsens uppdrag 
/Carina Etander Rimborg 
ordförande 
   VAR GOD VÄND! MER INFO PÅ BAKSIDAN! 



 
 
Medlemsavgiften 
 
OBS! Många medlemmar har inte betalt sin medlemsavgift (150 kronor) för 2020.  
Vi uppmanar er att betala både för 2020 och 2021.  
Vi behöver fylla på vår valkassa så varje medlemsavgift är viktig!  
Är du osäker på om du betalt hör av dig till Inger Mjörnvall. 
 
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 (eller använd QR-koden) 
Skriv ditt namn och förening (POSK i Örgryte) på meddelandet! 

 

 

 

Får du inte POSK-bulletinen så anmäl din e-post till info@posk.se. 


