
 

 

Protokoll fört vid mötet för förtroendevalda i 

stiftsfullmäktige 24 oktober 2013 
Plats och tid: Stiftskansliet, kl. 18.00 – 20.00 

 

 

 

Närvarande: Mats Rimborg, ordförande, Hans-Olof Andrén, Lars T Gåreberg,  

Lisbeth Kjöllerström, Sara Sandelin, Jeanette Nilsson, Hans Benjaminsson,  

Donald Emanuelsson, Jan Gabrielsson, Sten Janson, Jonas Karles, Maria Kjellberg,  

Stefan Linderås, Viktor Aitman, Kjell Andersson, Jan Cedmark, Bertil Lind, Johan Sager. 

 

§ 1.   Mötet öppnades med en andakt ledd av Lars T. Gåreberg. 

§ 2.   Upprop – Martin Håland, Ann-Christine Ungberg, Anna Wallin, Eleonor Evenbratt och  

Jeanette Karlsson hade förhinder, förteckning över de närvarande finns ovan. Hans-Olof Andrén, 

som inte är vald till stiftsfullmäktige, var med på mötet i egenskap av styrelseledamot i POSK i 

Göteborgs stift. Han är ordförande i Riks-POSK och gruppledare för POSK i kyrkomötet. 

§ 3.   Föredragningslistan fastställdes. 

§ 4.   Presentationsrunda – de närvarande presenterade sig. 

§ 5.   Ordförande Mats berättade om stiftsfullmäktiges arbete och arbetssätt.  

a) Stiftsfullmäktige har tre ordinarie möten varje år, på våren för bokslut, på hösten för budget. 

Det tredje mötet brukar vara en utbildningsdag. Det är troligt att en utbildningsdag för den nya 

fullmäktige ordnas våren 2014. På något av mötena brukar det vara en kyrkopolitisk debatt, då 

frågor av intresse som ligger inom stiftsfullmäktiges kompetensområde kan tas upp. 

b) Det finns en stiftsstyrelse som bereder ärendena inför stiftsfullmäktige och beslutar i löpande 

frågor.  Stiftsstyrelsen sammanträder ungefär varannan månad.  

c) Fullmäktiges ledamöter kan lägga motioner för att påverka stiftets arbete.  

d) I kyrkoordningen finns en beskrivning av en stiftsfullmäktiges uppgifter. Kyrkoordningen kan 

hämtas från https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938. Det finns även 

information på Göteborgs stifts webbsidor http://svenskakyrkan.se/goteborgsstift och 

http://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift. 

e) Vi brukar ha förmöte inför stiftsfullmäktigemötena. Där diskuteras de frågor som är på 

dagordningen och även andra aktuella POSK-frågor. 

f) POSK har ingen partipiska, och i de flesta frågor har vi inte någon centralt bestämd linje. Men 

om gruppen har enats om en fråga vill vi gärna veta i förväg om någon tänker rösta på ett annat 

sätt. När det gäller valärenden förväntas dock alla rösta på det sätt som vi kommit överens om, 

annars blir det omöjligt att komma överens med andra grupper, se även § 7. 

g) POSK har ofta samarbetat i stiftsstyrelsen och haft förmöten tillsammans med M, FP och KD 

under den gångna mandatperioden. POSK-representanterna har också haft egna ”förförmöten”. 

h) Förmöten inför stiftsfullmäktiges möten är enbart för POSK. 

i) Det är bra om samtliga ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige har läst POSK i Göteborgs 

stifts valprogram http://www.posk.se/objfiles/1/2013ProgramGbgs_247380916.pdf,  

Riks-POSKs kortprogram http://www.posk.se/viewNavMenu.do?menuID=28 och Riks-

POSKs vision och program http://www.posk.se/viewNavMenu.do?menuID=25. 

§ 6.   Diskussion om platserna som ska bemannas och vem som är intresserad av dessa uppdrag – 

a) Valberedning. 

b) Ordförande och två vice ordförande – troligtvis kan POSK få en vice ordförande-plats. 

c) Revisorer och ersättare. Noterades att revisorer inte får sitta i stiftsfullmäktige. 

d) Stiftsstyrelsen – 13 valda ledamöter och 13 ersättare, förutom biskopen som är självskriven 

ordförande och domprosten. 

e) Domkapitlet – präster och diakoner har redan valt sina ledamöter. Stiftsfullmäktige väljer tre 

ledamöter och tre ersättare. 

f) Till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (f.d. Församlingsförbundet) väljs ledamöter och 

ersättare, troligen två eller tre av varje. 

g) Stiftsstyrelsen utser egendomsutskott, församlingsutskott och personalutskott. POSK kommer 

troligtvis att få en plats i varje, eller i minst två, av stiftsstyrelsens tre utskott. 
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h) Dessutom utser stiftsstyrelsen Stiftelsen Åh stiftsgårds styrelse, representanter till Sveriges 

Kristna Råd, representanter i en regional samrådsgrupp för kyrkoantikvariska frågor, en 

arbetsgrupp för miljöfrågor, styrelserepresentanter i en förening för rådgivning i flykting- och 

asylfrågor, med mera.  

Ordföranden antecknade de intresseanmälningar som kom fram. 

§ 7.   Ordförande Mats förklarade förutsättningarna för valteknisk samverkan. Syftet är att få så många 

platser som möjligt i stiftsstyrelsen och alla utskott. Valteknisk samverkan förutsätter inte att man 

måste samverka mer än vid valtillfället.  

Elva nomineringsgrupper har ledamöter i stiftsfullmäktige: Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 

(S), Borgerligt alternativ (BA), Centerpartiet (C), Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK), Frimodig 

kyrka (FK), Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR), Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK), 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), Sverigedemokraterna (SD), Vänstern i Svenska 

kyrkan (ViSK) och Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA). 

Olika konstellationer presenterades och diskuterades.  

a) Ingen vill ha valteknisk samverkan med SD.  

b) Flera kan tänka sig valteknisk samverkan med BA, FiSK, KR och C. Dock fanns några som 

inte gärna vill se sådan samverkan. 

c) Samverkan med FK är inte självklart – ungefär lika många tycker att vi kan samarbeta som 

tycker att det är olämpligt att samverka. 

d) Samverkan med ÖKA var det också ungefär lika många som tycker att vi kan ha som tycker 

att det är olämpligt att samverka. 

e) Det är osannolikt att S har instresse av att samarbeta med oss. 

f) ViSK och MPSK kan tänkas vilja samverka. 

§ 8.   Beslutades att till förhandlare utse Mats Rimborg och Sara Sandelin, med uppdrag att 

åstadkomma valteknisk samverkan så att antalet POSK-ledamöter och ersättare i stiftsstyrelsen, 

utskott och andra grupper maximeras. Stifts-POSKs styrelse kan ta fram förslag till kandidater. 

§ 9.   Övriga ärenden – inga ytterligare ärenden. 

§ 10.   Kommande möten: 

25 november 2013 kl. 9.30 ”Gamla” stiftsfullmäktige på Börsen – förmöte. 

2 december 2013 kl. 9.30 ”Nya” stiftsfullmäktige på Börsen – förmöte. 

11 – 12 januari 2014 Riks-POSKs kyrkodagar i Uppsala: Nyvald – Omvald, särskilt 

för POSK-ledamöter på stiftsnivå rekommenderas varmt. 

Information och anmälning på POSKs webbsida: 

http://www.posk.se/viewNavMenu.do?menuID=204 

30 (eller 31) maj 2014 Årsmöte för riks-POSK i samband med Världens Fest i 

Karlstad. 
 

§ 11.   Mötet avslutades som planerat kl. 20.00.  

 

 

 

 

 

 

Jeanette Nilsson, sekreterare  Mats Rimborg, ordförande 
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