
Kyrkans Aktiva Vänner (POSK) 

Årsmötesprotokoll 
3 juni  2019 

I. Mötets öppnande 

Ordförande Karin Ledwon öppnade årsmötet med Kyrkans aktiva vänner 

klockan 19.00 den 3 juni 2019 i Sävedalens församlingshem. 

II. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Karin Ledwon 

III. Val av mötessekreterare 

Till sekreterare för årsmötet valdes Christina Westberg 

IV. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet ,tillika 

rösträknare 

Till justerare tillika rösträknare valdes Gunvor Westerberg och Ulf Bramsby 

V. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

VI. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet förklarades behörigen utlyst 

VII. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes, 22 röstberättigade personer närvarade. 

VIII. Fastställande av årsavgift 

Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 200 kr /medlem eller 300 kr/familj 

IX. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

Verksamhetsberättelsen för Kyrkans Aktiva Vänner – POSK I Partille pastorat  

upplästes, godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 

X. Revisionsberättelsernas godkännande 

a) Revisionsberättelse för Kyrkans Aktiva Vänner – POSK I Partille 

pastorat  med avseende på räkenskapsåret 2018 upplästes och godkändes. 

Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

b) Revisionsberättelserna lades till handlingarna 

 

 

 

 

 



XI. Fastställande av resultat- och balansräkningar 

Resultat- och balansräkningarna för Kyrkans Aktiva Vänner – POSK I 

Partille pastorat  lästes upp och fastställdes av årsmötet. De lades därefter till 

handlingarna. 

XII. Fråga om ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 

XIII. Motioner och styrelseförslag 

Inga inkomna motioner eller styrelseförslag. 

XIV. Val av styrelse 

Styrelsens antal fastställdes till 7 ledamöter inklusive ordförande 

Valet utföll enligt följande: 

Karin Ledwon (ordförande) valdes på två år 2018 och sitter kvar  

Anders Eriksson omval på ett år  

Christina Westberg omval på ett år 

Bengt Rundberg omval på två år 

Barbro Sandberg omval på ett år 

Hildegard Haag  omval på två år  

Ingvar Gustafsson omval på två år  

XV. Val av revisorer 

Till revisorer valdes Ove Karlsson och Greta Meller som ordinarie och Jan 

Steen som revisorsersättare. 

XVI. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Gunvor Westerberg och Sven Forshamn 

XVII. Hantering av föreningens konton 

Utsedd kassör samt ordförande Karin Ledwon utses att teckna kontona var för 

sig. Styrelseprotokoll från konstituerande styrelsemöte bifogas 

årsmötesprotokollet. 

XVIII. Övriga frågor 

o Medlemsmatrikel önskas, förslag från Jan Steen. Anders får i uppdrag 

att undersöka om detta är möjligt genom att kontakta POSK på 

stiftsnivå med hänsyn till GDPR. 

o Prästrekrytering i pastoratet: annons för tjänst I Ansgarskyrkanhar 

varit ute och ansökningstiden är förlängd. Ny kyrkoherde är anställd. 

Frank Lorenzon kommer att vara delvis tjänstledig för att tjänstgöra i 

kontraktet.  

o Frågan väcktes om arbetet inför nästa kyrkoval: styrelsen tar till sig 

frågan inför höstens arbete 

o Medlemsmöte i höst önskas 

o Fråga om ny namnändring för att betona att föreningen tillhör 

POSK 

o Styrelsen ska utse en GDPR-ansvarig samt en hemsidesansvarig 



o Kassören kontaktar POSK angående ekonomistöd 

 

 

XIX. Mötets avslutande 

Mötesordförande Karin Ledwon förklarade mötet avslutat  

 

  

 

Christina Westberg, protokollförare 

 

 

Karin Ledwon, ordförande 

 

 

Gunvor Westerberg, justerare 

 

 

Ulf Bramsby, justerare 


