
Protokoll fiirt vid POSK irsmtite i Torslanda Bjiirlanda fiirsamling,
siindag 12 februari2otl, kl. 13.00, i Bjiirranda filrsamlingshem

1. Miitets iippnande och valav miitesordfiirandg protokollfiirare och tv6
protokolliusterare tillika r6str6knare, att j5mte miitesordftirande justera
6 rsmiitesprotokol let.
Ordfcirande i POSK, Gunilla Eriksson, hdlsade alla vdlkornna och fdrklarade rncitet cippnat.
Fciljande personer valdes:
- Gunilla Eriksson till m<itesordforande.
- Leif Wretljung till protokollfrirare.
- Ina Olsvik och Jan Spinsldtt till protokolljusterare.

2. Godkinnande av dagordningen och om Srsmiitet blivit i beh6rig ordning utlyst.
Dagordningen och insmritets utlysande godkdndes.

3. Faststillande av rtistlingd.
Friljande nio medlemmar var ndrvarande:
- Gunilla Eriksson
- Magnus Brile
- H6kan Magnusson
- Eleonor Evenbratt
- MikaelFransson
- lna Olsvik
- Jan Sp6nsldtt
- Georg Trulsegdrd
- Leif Wretljung

4. Faststfillande av 2016 irs restrltat- och balansrikning.
Resultat- och balansrdkningen faststdlldes med 2 390 SEK i resultat och g 7g3 SEK i utgaende
balans.

5. Faststillande av 2o16 irs verksamhets- och revisionsberfittelse.
verksam hets- och revisionsberdttelse godk6 nndes och faststi lldes.

6. Ansvarsfrihet for styrelsen avseende 2016 irs fiirvaltning.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

7. val av styrelseordfiirande fiir tiden fram till nesta irsmiite.
G u n i lla Eriksson omvaldes til I styrelseordfrirande.

8. Val av styrelseledarniiter och ersittare.
Maria Norlander och Bernt Szerszenski omvaldes till styrelseledamciter. Till ny
styrelseledamot valdes Mikael Fransson.
Ann Corneliusson {tidigare styrelseledamot) och Eleonor Evenbratt valdes till
styrelseersdttare.



9. Val av tvi revisorer och en ersSttare fiir tiden fram till nista 6rsmiite.
Ingrid Blomgren, sammankallande, och Oscar Garpebring omvaldes till revisorer.
Ina Olsvik omvaldes till ersdttare.

10. Val av valberedning och samrnankallande f6r denna.
Henrik Rddberg, sammankallande, och Jan Spinslitt omvaldes till valberedrting.

11. Faststillande av medlemsavgifter till ndsta 6r.
Ftirslaget 90 SEK fdr vuxen och 40 SEK fdr person under 20 ir faststiilldes.

12. Ovriga irenden och motioner vfckta av styrelsen eller av medlem.
a) Styrelsen fick i uppdrag att innan 1 mars tillfriga och ta fram frirslag pd personer till

stiftsfullmiktige, vilket kommer att behandlas med iivriga frirsamlingar vid sirskilt mdte L
ma rs i Torslanda ftirsamlingshem.

b) Styrelsen passade pd att boka ett eget styrelsemdte, srindag 5 mars, kl. 13.00. Lokal kommer
att meddelas senare.

c) Inga 6vriga 6renden eller motioner diskuterades.

13. Miitet avslutades

Torslanda 14 februari zOfi

I na Olsvik, protokolljusterare
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