


Grafisk profil

POSK vinner valet! 
Genom ett fantastiskt arbete av 
engagerade POSKare runtom i landet har 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
lyckats nå stora framgångar i kyrkovalet 
2021. POSK är nu den största 
nomineringsgruppen och den obundna 
rörelsen i kyrkan har tagit ordentligt stora 
kliv framåt. En kyrka fri från partipolitik 
är nära!

Valvinst !



Program
• Hos stiftsföreningarna 

• På hemsidan



P
PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN

EN KRAFT ATT  
RÄKNA MED

DETTA ÄR POSK
POSK är en nomineringsgrupp som ställer upp för val till 
alla nivåer inom Svenska kyrkan. Vi finns i hela landet 
och är den största obundna gruppen i kyrkovalet.

POSK finns till för dem som vill ta ansvar som 
förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till 
något allmänpolitiskt parti. Alla våra kandidater har en 
stark förankring i den lokala församlingsgemenskapen, 
vilket gör att det är det lokala förtroendet som avgör 
vilka som företräder POSK.

POSK finns representerade som förtroendevalda i 
församlingar och på stiftsnivå i samtliga stift. I kyrkovalet 
2017 fick POSK 43 ledamöter i kyrkomötet och är den 
näst största gruppen.

POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. 
En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan 
engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över 
mångfalden, möter varandra med respekt och talar 
tydligt om Jesus Kristus.

MER INFORMATION
Denna folder innehåller en kortversion av vårt 
program inför kyrkovalet 2021 och den kommande 
mandatperioden. Det kompletta programmet finns att 
läsa på: www.posk.se/program

Vill du veta mer om kyrkovalet så hittar du information 
på följande sida: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Upptäck mer 
Webb: www.posk.se

Facebook: facebook.com/posk.se
Instagram: @posk_partipolitisktobundna 

Twitter: twitter.com/riksPOSK

VISION

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska 
vara en gemenskap som speglar Guds  
vilja i gudstjänst och liv och som talar  
tydligt om Jesus Kristus. 

Kontakt 
E-post: info@posk.se  

Telefon: 070-471 07 40

Kortprogram
• Skickas till stiftsföreningarna 

• På hemsidan 

• Mallar för lokal version



Småskrifter
• Finnas att läsa på hemsidan 

• Fler på gång!



Valtidning
• Bilaga KT + Dagen 2-3/9 

• Extra upplaga att beställa 

• Version med lokal baksida 

• Dummy under våren 

• Höstens tidning hos 
stiftsföreningarna



Bokmärke
• Skickas till stiftsföreningarna 

• För egen utskrift på hemsida



Kort om POSK?
• Möjligen en liten folder 

• Skickas till stiftsföreningarna 

• För egen utskrift på hemsida

?



Profilmaterial
• Tre olika modeller kring material 

• Gratis till begränsat antal 

• Pennor, pins, kasse, etiketter, reflexväst 
och plastband 

• Några få produkter till dess kostnad 

• Webshop 

• Allt skickas till den som beställt



Filmer
• De flesta har en filmkamera i fickan 

• Paket med material 

• Introduktion 

• Avslut 

• Logotyp 

• Tipsar om Clipsk



POSKpodden
• Ca 10 avsnitt 

• För de extra intresserade väljarna 

• För oss POSKare att förstå frågor djupare 

• Filmas också för YouTube



Facebook 
www.facebook.com/posk.se

Instagram  
posk_partipolitisktobundna

Twitter 
@riksPOSK

http://www.facebook.com/posk.se


www.posk.se

http://www.posk.se


POSKs utskott
• Informationsutskottet 

• Arbetar med olika frågor kring POSKs 
kommunikation och valrörelse 

• Organisationsutskottet 

• Arbetar med att stödja och stärka hela POSK, är 
lyhörda och insatta i olika frågeställningar



Debattgrupp

skriva@posk.se

mailto:skriva@posk.se


POSK-seminarium
• Tillfällen till fortsatt samtal: 

• 16 februari 

• 17 mars 

• 15 april 

• 26 maj



Medlemsregister
• Tagits i bruk under hösten 

• Underlättar administrationen 

• Säkerställa säkerhet i förhållande till GDPR 

• Bättre kunna nå medlemmar med rätt information 

• Utskick via mail 

• Koppling till intranät 

• Kolla skräpposten!





Företrädare & kontaktperson

• Victor Ramström är ombud för POSK 

• Varje stiftsförening utser företrädare 

• Varje lokal grupp kan utse kontaktperson som 
anmäls till företrädaren 

• Samtliga dessa får behörighet att registrera 
kandidater och beställa valsedlar



Att rekrytera kandidater
• Måste vara 18 år, döpt och skriven i församlingen 
• Tänk tillsammans! 
• Skriv en liten lista på tänkbara namn 
• Fråga anställda om tips 
• Fördela vem som tillfrågar vem 
• Följ upp ALLA kontakter ni tagit 
• Ge eller hänvisa till mer information 
• Följ upp tillsammans regelbundet hur det går 
• Tänk på att få med en bredd av personer



Kompletterande uppgifter
• Utöver namn på valsedeln får det finnas: 

• Ålder 

• Yrke eller titel 

• Hemort eller kyrkobokföringsförsamling 

• Tillhörighet till nomineringsgrupp eller 
liknande uppgift 

• Inte längre än vad som ryms på två rader



Kandidatförklaring
• Varje kandidat ska skriva under 

• Kontaktperson och företrädare samlar  

• Lämnas till stiftskansliet  

• Blankett finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval

http://svenskakyrkan.se/kyrkoval


Viktiga datum
• Februari-maj POSK-seminarium 

• 9 mars - Kandidatsystemet öppnar för registrering 

• 15 april - Sista dag att registrera kandidater 

• 8 maj - Årsmöte och valupptakt för riksföreningen 

• Valsedlar levereras juni-juli 

• 19 september - Kyrkoval



19 september  
2021

Valvinst !


