
 
 

 

Protokoll fört vid Stift POSKs årsmöte Västerås stift den 29 februari 2020 

 

Plats: Kristinegården, Falun 

Närvarande: 24 medlemmar (se separat bilaga) 
 

Årsmötet inleddes med att ordförande Anders Brunnstedt åberopade psaltartexten från 

Fastlagssöndagen, som hade rubriken ”Kärlekens väg”. Därefter sjöng vi gemensamt psalm 

135, Se vi går upp till Jerusalem. 

 

§ 1 Öppnande 

Ordförande Anders Brunnstedt hälsade alla välkomna till 2020-års årsmöte och förklarade 

detsamma för öppnat.  

 

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet 

Maud Pettersson valdes till mötesordförande, Solveig Östberg till sekreterare, Tomas Jansson 

och Francesca Åström till justerare. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Föredragningslistan godkändes. 

 

§ 4 Fastställande av röstlängd 

Deltagarförteckningen godkändes som röstlängd. 

 

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande  

Kallelsen var utskickad enligt stadgarna och årsmötet förklarades behörigt utlyst. 

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Anders Brunnstedt varefter den lades till handlingarna. 

 

§ 7 Resultat- och balansräkning  

Resultat-och balansräkningen föredrogs av kassören Eivor Sterner. Hon föreslog att föra över 

2019 års summa skulder och eget kapital på 67 666,46 till ny räkning. Lades därefter till 

handlingarna. 

 

§ 8 Revisionsberättelsen 

Anders Brunnstedt läste upp revisorernas berättelse, som lades till handlingarna. 

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsmötet beslutade att, enligt revisorernas förslag, fastställa den framlagda resultat- och 

balansräkningen samt att överföra årets vinst i ny räkning.  

 

 



§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade, enligt revisorernas förslag, att bevilja kassören och styrelsen full 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 11 Verksamhetsplan och budget för 2020 

Förslag till verksamhetsplan föredrogs av Anders Brunnstedt och budgeten för 2020 med plan 

2021-2022 kommenterades av Eivor Sterner. 

Bland annat kommer man att arbeta för att få flera POSK-grupper i stiftet, anordna en 

regional Kyrkodag för stiftets POSK-föreningar i samarbete riks POSKs informatör, delta i 

riks POSKs möten samt arbeta med att fastställa Vision och Program för 2021. 

 

Flera årsmötesdeltagare påtalade vikten av att få mandatstöd från stifts POSK i samband med 

kyrkovalet, eftersom flera församlingar inte får några lokala bidrag annat än till valsedlar. 

Ordförande Anders Brunnstedt svarade, att han ansåg det troligt, att bidrag skulle lämnas till 

lokalföreningarna i likhet med förra kyrkovalet. 

Årsmötet fastställde verksamhetsplan och budget. 

 

§ 12 a) Val av ordförande på 1 år 

Årsmötet beslutade att välja Anders Brunnstedt Falun, till ordförande, omval. 

 

§ 12 b) Val av 3 ledamöter på 2 år 

Årsmötet beslutade att välja Gun Bäck, Fagersta, Ingemar Egelstedt, Västerås och Karin Tilly, 

Västerås. Samtliga omval. 

 

§ 12 c) Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare på 1 år 

Årsmötet beslutade att välja Bo Fernström, Västerås till revisor och Iréne Svehla, Västerås till 

revisorsersättare. Båda omval. 

 

§ 12 d) Val av valberedning på 1 år 

Årsmötet beslutade att för norra stiftet välja Lars EG Andersson, Ål och för södra delen 

Göran Broås, Västerås, tillika sammankallande. Båda omval. 

 

§ 13 Val av 4 röstombud till riks POSKs årsmöte 9 maj 2020 i Linköping 

Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att utse röstombuden. 

 

§ 14 Fastställande av medlemsavgift för 2021 

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter, vilket betyder att alla POSK-grupper, oavsett 

storlek, betalar 400 kr/år och enskild medlem 150 kr/år. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

§ 15 Motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 16 Övriga frågor 

Medlemsregister 

Hos riks POSK pågår arbetet med att skapa rubricerade register. Flera föreningars uppgifter 

saknas. Frågan kommer att behandlas under programpunkten med informatör Viktor 

Ramström. 

 

§ 17 Avslutning 

Mötesordförande Maud Pettersson avslutade de formella årsmötesförhandlingarna.  



Därefter sjöng vi gemensamt psalm 77 vers 5, ”Herre signe du och råde”. 

 

 

 

 

Maud Pettersson   Solveig Östberg 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

 

 

 

Francesca Åström   Tomas Jansson 

Justerare    Justerare 

 

 

 

 


