
 
             GÖTEBORGS STIFT 

 

Protokoll fört vid medlemsmöte  

den 8 november 2008 

 

                                                                          

Plats och tid: Onsala församlingshem den 8 november 2008 kl. 13.00 – 16.45 
 

§1.  Föreningens ordförande Angela Boëthius hälsade alla närvarande välkomna. 16 medlemmar från 

9 lokalföreningar närvarade (se lista på nästa sida). Eftermiddagen inleddes med en andakt.  

§2.  Till mötesordförande valdes Mats Rimborg. 

§3.  Till mötessekreterare valdes Jeanette Nilsson. 

§4.  Medlemsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

§5.  Till att övervaka voteringar och som protokolljusterare valdes Lars-Erik Holtsung och Bengt Ek. 

Bengt Ek lämnade mötet under § 8 och Anders Radix valdes som justerare för resterande tiden.  

§6.  Dagordningen godkändes. 

§7.  POSKs informatör Carina Etander Rimborg informerade om: 

 Riksprogram för POSK 

 Skillnader mellan valet 2005 och valet 2009 

 Kyrkvärdar kan vara bosatta i en annan församling 

 Kyrkostämman försvinner 

 Det skall finnas lika många ersättare som ordinarie ledamöter i fullmäktige 

 Man måste tillhöra valkretsen för att bli valbar till kyrkomötet. Valda representanter i 

kyrkomötet sitter mandatperioden ut, även om de flyttar ifrån valkretsen. 

 Senast den 15 maj 2009, men helst 15 april, måste alla kandidatnamn skickas till 

stiftsstyrelsen 

 Information om valet finns både på POSKs webbplats www.posk.se och kyrkans webbplats 

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. 

 Stifts organisationerna kan ansöka om ekonomiskt bidrag för valinformation hos 

riksorganisation. 

 POSKs kyrkodagar i Vadstena äger rum 17-18 januari 2009. Alla medlemmar kan ansöka 

om att delta. Platserna (150 st.) allokeras efter principen ”först till kvarn…” men styrelsen 

kommer att justera allokeringen så att alla stift blir representerade, vilket kan innebära avsteg 

från principen.  

§8.  Medlemsmötet tog fram förslag till kontraktsansvariga inför stiftsfullmäktigevalet. Vissa som 

nämndes var inte närvarande. Namnen inom parentes i listan nedan är de som skall kolla med 

föreslagna personer om de kan ställa upp eller kan tipsa styrelsen om någon annan som är villig 

att ansvara för ett kontrakt. 

Styrelsen fick i uppdrag att utse en kontraktsansvarig i varje valkrets, utifrån mötets förslag.  

Domprosteriets kontrakt Margareta Petersson 

Nylöse kontrakt Mats eller Carina Rimborg  

Älvsborgs kontrakt Claes I. Helgesson 

Hisings kontrakt Bengt Wahman eller Karl-Gustav Rosborg 

Fässbergs kontrakt Eva Forssell Aronsson (Carina Etander Rimborg) 

Västergötlands valkrets Tora Widfeldt (Margareta Petersson) 

Bohusläns Södra valkrets Ingen kunde utses på mötet. Styrelsen måste hitta någon. 

Bohusläns Norra valkrets Lennart Nilsson (Angela Boëthius) 

Hallands Norra valkrets Martin Håland eller Jeanette Nilsson (Jeanette Nilsson) 

Hallands Södra valkrets Sara Sandelin (Angela Boëthius) 
 

http://www.posk.se/
http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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§9.  Efter en paus för kaffe och smörgåsar fortsatte mötet med diskussion och fastställande av 

valprogrammet.  

Som första punkt diskuterades ändamålet för valprogrammen som har tagits fram eller skall tas 

fram, som är i tre nivåer: 

1. Riks POSK – ett långt och detaljerat program (finns) och en kortversion (under produktion) 

2. Stifts POSK – ett kort program 

3. Lokala grupper – egna program. 

Riks- och stifts kortprogrammen är huvudsakligen avsedda för internbruk, i synnerhet det långa 

riksprogrammet, men kan distribueras av lokala grupper som information inför valet till 

kyrkomötet och stiftsfullmäktige om så önskas. Lokala program tas fram av lokala grupper, och 

kan med fördel följa samma mall som riks/stifts kortprogram. Riks kortprogram kan användas 

som lokalgruppsprogram om det underlättar – det kommer att finnas plats för egen text.  

Medlemsmötet beslutade att fastställa texten för valprogrammet för POSK i Göteborgs stift, med 

utgångspunkt från styrelsens förslag (utsänt med inbjudan till medlemsmötet) som uppdateras 

efter diskussion vid mötet. Styrelsen fick ett öppet mandat att eventuellt ändra i enlighet med 

Riks POSKs kortprograms rubriksättning, och att ändra och/eller omplacera bilderna. 

POSK i Göteborgs stifts nyantagna valprogram med ändrad text bifogas detta protokoll. 

§9.  Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Jeanette Nilsson, sekreterare 

 

Mats Rimborg, ordförande 

 

 

 

 

Lars-Erik Holtsung, justerare  

 

 

 

 

Bengt Ek, justerare § 1 - § 7 

 

 

 

 

Anders Radix, justerare § 8 - § 9 

 

 

 

Närvarolista: 

 

Angela Boëthius Askim Lars Fernqvist Onsala församling 

Carina Etander Rimborg Björkekärr POSK Lars-Erik Holtsung Onsala församling 

Mats Rimborg Björkekärr POSK Sonja Andersson Onsala församling 

Margareta Petersson Domkyrkoförsamlingen Karl-Gustav Rosborg Säve 

Hans-Olof Andrén Masthugg Sven Svedulf Tölö 

Brita Ahlqvist Onsala församling Bengt Ek Västra Frölunda 

Gunilla Lundgren Onsala församling Hans Benjaminsson Västra Frölunda 

Jeanette Nilsson Onsala församling Anders Radix Älvsborg 

 


