
 
      i GÖTEBORGS STIFT 

 

Minnesanteckningar från gemensamma medlemsmöte  

den 9 november 2010 

 

POSK i Göteborgs stift och POSK i Göteborgs kyrkliga samfällighet inbjöd till ett 

gemensamt medlemsmöte i Carl Johans församlingshem tisdag den 9 november 2010.  

45 medlemmar kom till mötet, många från Göteborg men även en hel del från övriga 

stiftet. 

 

1. Kvällen inleddes med en kort andakt 

 

2. Hans-Olof Andrén förklarade hur valet går till. 

 Val av ny biskop i mars 2011 

 Öppen ”förslagslåda” på stiftets hemsida 

 Nomineringsval 7 dec 2010 (Svenska Mässan) (kallades före 2010 ”provval”) 

 Hearing med ”slutkandidater” (minst 5% av rösterna, om möjligt minst 5)  

8 mars 2011 

 Val kontraktsvis 15 mars 2011 (om ingen får minst 50% av rösterna 2:a 

omgång 31 mars 2011) 

 Vigning Uppsala 4 september 2011 

 Mottagning Göteborg lördag 10 september 2011 

 Carl-Axel lägger ned biskopsstaven 16 juni 

 

3. Jeanette Nilsson visade en lista över de vanligaste egenskaper för vår nya biskop 

som efterlystes under möten som pågick i varje kontrakt under september-

oktober.  

 

• Andlig ledare 

• Lagom gammal – några år kvar! 

• Syns i samhället och media 

• Syns i församlingar 

• Ena olika riktningar 

• Sammanträdes människa 

• Församlingserfarenhet 

• Visionär 

• Diakonalt perspektiv 

• Livserfarenhet och visdom 

• Kvinnlig biskop kan vara bra 

• Ekumenik 

• Grund i Jesus Kristus 

 

 

Därefter diskuterade mötesdeltagare i smågrupper om vi vill lägga till någon eller 

några egenskaper. Från dessa diskussioner kom följande lista: 

 

• Intresse för/ kontakt med ungdomar 

• Lärd (gärna doktorsexamen) 

• Internationell erfarenhet (även 

språk) 

• Erfarenhet av frivillig verksamhet 

• Klara den offentliga rollen 

• Öppen och social 

• Förstår vardagslivet i en församling 

• Integritet, liera sig inte med 

riktningar 

• Väl förtrogen med Västkusten 
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4. Vi avnjöt smörgås och kaffe ordnat av POSK i Göteborgs kyrkliga samfällighet. 

 

5. Gunvor Hagelberg visade bilder och berättade om alla som finns i stiftets 

förslagslåda på Internet. Påpekades att dessa inte är nominerat, de är förslagna och 

ha sagt att det är OK att publicera på nätet. Nominering sker vid 

nomineringsmötet den 7 december. 

Man kan se listan så: http://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift, sedan klicka på 

”föreslagna namn”. En namnlista visas. Man klicka då på ett namn, och en bild 

visas. Under bilden finns förkortningen CV – klicka man där kommer man till det 

som den föreslagna har skrivit om sig själv. 

Därefter diskuterades om vi behöver ha ett möte till inför nomineringsmötet. Om 

så skall ske måste vi kunna kontakta elektorerna. En lista över elektorer få gärna 

skickas till  

• Jeanette Nilsson jeanette62373@hotmail.com 

• Claes I. Helgesson och Gunvor Hagelberg goteborg_samfallighet@posk.se 

 

6. Mats Rimborg berättade om arbete med strukturfrågor i Göteborgs stift, som för 

närvarande är mest inriktat på Göteborg men som snart kommer att omfatta övriga 

stiftet. Påpekades att kontraktsgränser ibland måste ändras som ett resultat av 

ändringar i församlings/pastorats struktur. Förslag på ändringar i begravnings 

lagstiftning, till exempel att det bör vara en huvudman i varje kommun, kan 

påverka strukturarbetet. 

Detta bör vara ett bra argument i diskussioner med politiskt obundna grupper som 

inte vill ha inflytande utanför den egna församlingen – nog kommer man att vara 

tacksam för en möjlighet att påverka genom stiftsfullmäktiges ledamöter. Här 

måste POSK vara på alerten.  

 

7. Jeanette Nilsson informerade om POSKs kyrkodag i Väst, Lördagen den 9 april 

2011 klockan 10-17 i Kyrkans Hus i Skövde  

 

8. Ca kl. 21.30 avslutades mötet med välsignelsen 

 

 

Vid pennan, 

 

 

 
 

Jeanette Nilsson 
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