
Kyrkans Aktiva Vänner (POSK) 

Årsmötesprotokoll 
9 april  2018 

I. Mötets öppnande 

Ordförande Karin Ledwon öppnade årsmötet med Kyrkans aktiva vänner 

klockan 19.00 den 9 april 2018 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 protokolljusterare, tillika rösträknare 

Till justerare valdes Jan Steen och Ingvar Gustavsson 

V. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

VI. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet förklarades behörigen utlyst 

VII. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes, 26 röstberättigade personer närvarade. 

VIII. Fastställande av årsavgift 

Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till 200 kr /medlem eller 300 kr/familj 

IX. Godkännande av verksamhetsberättelser för 2017 

Verksamhetsberättelserna för Kyrkans vänner respektive Aktiv kyrka 

upplästes, godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 

X. Revisionsberättelsernas godkännande 

a) Revisionsberättelse för Aktiv kyrka med avseende på räkenskapsåret 

2017 upplästes och godkändes. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

b) Revisionsberättelse för Kyrkans vänner med avseende på räkenskapsåret 

2017 upplästes och godkändes. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

c) Revisionsberättelserna lades till handlingarna 

 

 

 

 

 



XI. Fastställande av resultat- och balansräkningar 

Resultat- och balansräkningarna för Aktiv kyrka respective Kyrkans vänner 

lästes upp och fastställdes av årsmötet. De lades därefter till handlingarna. 

XII. Fråga om ansvarsfrihet 

Styrelserna beviljades ansvarsfrihet för 2017 

XIII. Motioner och styrelseförslag 

Inga inkomna motioner eller styrelseförslag. 

XIV. Styrelsens sammansättning 

Eftersom sittande styrelse tillträdde vid årsskiftet då den nya föreningen 

formellt bildades väljs ny styrelse vid årsmötet 2019. Styrelsen består av  

Karin Ledwon (ordförande) 

Lars Lewander (vice ordförande) 

Anders Eriksson (kassör) 

Christina Westberg (sekreterare) 

Barbro Sandberg (ledamot) 

Hildegard Haag (ledamot) 

Ingvar Gustafsson (ledamot) 

Britt Björkaman (ledamot) 

Bengt Rundberg (ledamot) 

XV. Val av revisorer 

Till revisorer valdes Ove Karlsson, Greta Meller och Jan Steen 

XVI. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Gunvor Westerberg och Sven Forshamn 

XVII. Namnändring 

Namnändring till Kyrkans Aktiva Vänner -  POSK i Partille pastorat  

godkändes av årsmötet. 

XVIII. Nya stadgarna 

Förslaget till nya stadgar godkändes för första gången med den ändringen att 

paragraf 13 stipulerar att kontona ska tecknas av två styrelseledamöter ( i 

normalfallet ordförande och kassör) var för sig. Stadgarna skall också 

godkännas på ytterligare ett medlemsmöte innan de trädeer I kraft. 

XIX. Hantering av föreningens konton 

De tidigare kassörerna fick i uppdrag att sammanföra föreningarnas konton. 

Det gemensamma kontot har namnändrats. Medlemsavgiften betalas in på 

föreningarnas plusgirokonto. Anders Eriksson och Karin Ledwon utses att 

teckna kontona var för sig. 

XX. Övriga frågor 

Jan Steen ville uppmärksamma föreningens uppgift att sprida det kristna 

budskapet. Önskemål framfördes om fler medlemsmöten där vi kan ha 

fördjupningar. 



 

XXI. Mötets avslutande 

Mötesordförande Karin Ledwon förklarade mötet avslutat  

 

  

 

Christina Westberg, protokollförare 

 

 

Karin Ledwon, ordförande 

 

 

Jan Steen, justerare 

 

 

Ingvar Gustafsson, justerare 


