
 

 

 

 

 

Du som är medlem i POSK Torslanda-Björlanda kallas till 
ÅRSMÖTE för 2018 

Söndagen den 11 Mars klockan 13.00  

i Torslanda församlingshem, lokal Lärkan 

 POSK har nu 7 ledamöter i kyrkorådet och 4 ersättare av totalt 15 st. 

2017 års preliminära resultat blev -7646 kr, med utgående balans på 1136 kr. 

Förra året var vi 67 betalande medlemmar i POSK i Torslanda-Björlanda. 

 

Medlemskort:  Årets medlemskort är medsänt. 

Kortet blir giltigt först när medlemsavgiften är betald till: 

 Plusgiro PG 731601-1 eller 

 Kontant till kassören eller 

 SWISH till 0704597031 med meddelande POSK och medlemsnummer. 

 

Vill du inte vara medlem, kan kortet returneras till kassören eller meddelas 

till torslanda-bjorlanda@posk.se. 

Dagordning för årsmötet: 
 

 1. Val av mötesordförande, protokollförare och två protokolljusterare-

tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera 

årsmötesprotokollet. 

 2. Godkännande av dagordning & om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst. 

 3. Fastställande av röstlängd. 

 4. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

 5. Fastställande av verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse. 

 6. Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning. 

 7. Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte. 

 8. Val av styrelseledamöter och ersättare. 

 9. Beslut om firmatecknare. 

10. Val av två revisorer och en ersättare för tiden fram till nästa årsmöte. 

11. Val av valberedning och sammankallande för denna. 

12. Fastställande av medlemsavgift till nästa år (2019): 

      Förslag 90 kr/vuxen, 50 kr/person under 20 år 

13. Övriga ärenden och motioner väckta av styrelsen eller av medlem. 

 

Välkomna nya & gamla medlemmar. 

Styrelsen 

 

Kontakt kan ske direkt till styrelsen eller via epost: 

torslanda-bjorlanda@posk.se 

Nuvarande POSK-styrelse i Torslanda-Björlanda 2016-2017 

Ordförande 1 år: (väljes varje år) Gunilla Eriksson 

Styrelseledamöter (2016-2018): 
(på tur att väljas om) 

Magnus Brile,  v ordförande 

Håkan Magnusson, Kassör 

Leif Wretljung, Sekreterare 

Styrelseledamöter (2017-2019): 
 

Maria Norlander 

Bernt Szerszenski 

Mikael Fransson 

Styrelseersättare: (väljes varje år) Ann Corneliusson 

Eleonor Evenbratt 

Ständig Hedersmedlem: Georg Trulsegård 

Revisorer: (väljes varje år) Ingrid Blomgren, sammankallande 

Oscar Garpebring 

Revisorsersättare: (väljes varje år) Ina Olsvik 

Valberedning: (väljes varje år) Henrik Rådberg, sammankallande 

Jan Spånslätt 

Läs mer på hemsidan: 
http://www.posk.se/torslanda-bjorlanda/ 
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