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Årsberättelse för POSK på Öster 2016 
 
Vid årsmötet den 28 april 2015 i Härlanda församlingshem bildades POSK på Öster. Sedan 
dess har styrelsen arbetat med att hitta sin form och ta fram ett program för den kommande 
mandatperioden. 
 
Årsmöte för 2016 hölls 7 april i Härlanda församlingshem.  
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande och sex ledamöter. I styrelsen ska det 
finnas minst en representant som är aktiv i Björkekärrs, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte 
församling. 
Mötet beslutade att välja 

• Carina Etander Rimborg till POSK på Östers ordförande (omval) 
            och till ordinarie i styrelsen  

• Inger Mjörnvall, Björkekärr (omval) 
• Iréne Sjölander, Björkekärr (omval) 
• Anders Götborg, Härlanda (omval) 
• Lennart Nilsson, Härlanda (omval) 
• Ingvar Karlsson, Örgryte (omval) 
• Karin Hagelberg, Örgryte (nyval) 
• (vakant), S:t Pauli 

till ersättare i styrelsen välja 
• Stina Knutsson, Härlanda (omval) 
• Majt Frodi, Örgryte (nyval) 

 
Styrelsen beslutade att inom sig välja Lennart Nilsson till vice ordförande, Inger Mjörnvall till 
sekreterare och Irene Sjölander till kassör. 
 
Styrelsen har haft 5 möten 2016: 25/1, 7/4 (årsmöte), 14/6, 16/11 och 28/11. Vi har bland 
annat arbetat fram ett förslag till program för POSK på Öster för mandatperioden 2018-2021. 
 
Efter valet av ny kyrkoherde till nya pastoratet Örgryte, hösten 2016, så uppstod en schism i 
ÖKA. Det innebar att tre ledamöter från ÖKA lämnade sin nomineringsgrupp och numera är 
”vildar”. POSK:s styrelse valde då att adjungera Nils Olof Ericsson som ledamot från  
S:t Pauli. 
 
Vid årsmötet 2016 beslutades också att POSK skulle anordna pilgrimsvandringar i det 
kommande pastoratet. I samråd med församlingarna och de fyra kyrkoherdarna ordnades fyra 
pilgrimsvandringar, den 28 augusti (mellan Skårs kyrka och Björkekärrs kyrka), 18 september 
(mellan Björkekärrs kyrka och Härlanda kyrka), 9 oktober (mellan Härlanda kyrka och  
S:t Pauli kyrka) och slutligen 30 oktober (mellan S:t Pauli kyrka och Örgryte nya kyrka.). I 
Björkekärr föreläste Björn Nilsson om gudstjänst, i Härlanda Karin Coxner om undervisning, 
i S:t Pauli Daniel Bennsten om mission och i Örgryte Maria Ottensten om diakoni. Vid de 
olika gånger var det mellan 7-15 personer som vandrade med. Fler mötte upp vid 
föreläsningarna. 
 
Under sina möten har styrelsen diskuterat framtiden och lagt upp en plan fram till kyrkovalet 
17 september 2017. 
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Representanter för styrelsen har också närvarat vid POSK:s höstmöte och årsmöte och vid 
riksPOSK:s årsmöte. 
 
Under året har vi äntligen fått ordning på organisationsnumret och vårt konto och har 
uppmanat alla att betala sina medlemsavgifter. Den 31 december 2016 hade föreningen  
37 betalande medlemmar och det fanns 20 383 kronor i kassan. 
 
På styrelsens uppdrag 
 
/Carina Etander Rimborg 
ordförande 


