
 

 

Protokoll fört vid medlemsmöte  

den 14 november 2012 

 

                                                                          

Plats och tid: Fässbergs församlingshem den 14 november 2012 kl. 19.00 – 21.30 
 

§1.  Föreningens ordförande Mats Rimborg hälsade alla välkomna. 32 medlemmar från 13 lokal-

föreningar och 17 församlingar närvarade, se lista på nästa sida. 

§2.  Till mötesordförande valdes Mats Rimborg. 

§3.  Till mötessekreterare valdes Lisbeth Kjöllerström. 

§4.  Medlemsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

§5.  Till att övervaka voteringar och justerare protokollet valdes Lars T Gåreberg.  

§6.  Dagordningen godkändes. 

§7.  Ordföranden informerade om hur det utskickade förslaget till stifts-POSKs valprogram tagits 

fram. Efter diskussion beslutade medlemsmötet att fastställa texten för valprogrammet för POSK 

i Göteborgs stift med utgångspunkt från styrelsens förslag (utsänt med inbjudan till medlems-

mötet) som uppdaterades under mötet. Styrelsen fick mandat att anpassa layouten och att ändra 

bilderna. Texten till POSK i Göteborgs stifts valprogram bifogas detta protokoll. 

§8.  Arbetet inför valet till kyrkomötet beskrevs, alla uppmanades att tillfråga tänkbara kandidater och 

därefter lämna nomineringar till styrelsen. Det blir inget ”provval” utan styrelsen gör ett samman-

vägt förslag utifrån de nomineringar som kommer in, som årsmötet den 23 mars 2013 sedan får ta 

ställning till. Förfaringssättet godkändes av medlemsmötet. 

§9.  Medlemsmötet föreslog valkretsansvariga inför stiftsfullmäktigevalet. Vissa personer som 

nämndes var inte närvarande. Styrelsen fick i uppdrag att se till att det finns en ansvarig för varje 

valkrets, utifrån mötets förslag. 

Valkrets (med ingående kontrakt) Förslag till ansvariga 

Domprosteriet (Domprosteriets kontrakt) Gunvor Hagelberg 

Älvsborg (Älvsborgs kontrakt) Bertil Lind 

Nylöse (Nylöse kontrakt) Carina Etander Rimborg 

Hising (Hisings kontrakt) Håkan Magnusson och Kent Wikström 

Mölndal, Partille och Lerum 

(Mölndals kontrakt samt  

Partille och Lerums kontrakt) 

Eva Forssell Aronsson  

Göta Älvdalen och Stenungsund 

(Göta Älvdalens kontrakt samt 

Stenungsunds kontrakt) 

Kjell Andersson, Solberga prästgård 

Uddevalla och Norra Bohuslän 

(Uddevalla kontrakt samt 

Norra Bohusläns kontrakt) 

Jan Gabrielsson 

Varberg, Falkenberg och Kind 

(Varbergs kontrakt, Falkenbergs kontrakt samt 

Kinds kontrakt) 

Lisbeth Kjöllerström 

Kungsbacka och Mark och Bollebygd 

(Kungsbacka kontrakt samt 

Marks och Bollebygds kontrakt) 

Jeanette Nilsson 

Halmstad och Laholm 

(Halmstads och Laholms kontrakt) 

Sara Sandelin  
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§10.  Carina Etander Rimborg informerade kort om kyrkovalet 15 september 2013. Senast 15 april ska 

alla kandidatlistor vara inlämnade till stiftsstyrelsen. Carina informerade även om POSKs 

kyrkodagar i Sollentuna 12–13 januari och riks-POSKs årsmöte i Nässjö 25 maj. 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Kjöllerström, sekreterare 

 

Mats Rimborg, ordförande 

 

 

 

 

Lars T Gåreberg, justerare  

  

 

 

Närvarolista 

 

Namn Församling 

Bertil Lind 

Angela Boëthius 

Marine Clarin-Hellman 

Maria Gyllenhammar 

Birgitta Bröjer 

Jan Cedmark 

Kent Wikström 

Sten Janson 

Ebba Wikman Axelsson 

Georg Trulsegård 

Håkan Magnusson 

Anita Hjorth 

Mats Ohlson 

Ing-Marie Doshé 

Lis Jönsson 

Lisbeth Kjöllerström 

Gunnar Lindskog 

Stellan Rietz 

Viktor Aitman 

Inger Andersson 

Hans-Olof Andrén 

Kristine Holmberg 

Gilbert Lundgren 

Rose-Marie Persson 

Anne-Christine Ungberg 

Stellan Hasselblad 

Lars T Gåreberg 

Gunvor Hagelberg 

Anders Götborg 

Kerstin Lundgren 

Carina Etander Rimborg 

Mats Rimborg 

Askim  

Askim 

Carl-Johan/Högsbo 

Carl-Johan/Högsbo 

Carl-Johan/Högsbo 

Örgryte 

Lundby 

Vasa 

Lerum 

Torslanda-Björlanda 

Torslanda-Björlanda 

Lerum 

Stensjön 

Sävedalen 

Stensjön 

Tranemo 

Fässberg 

Fässberg 

Landvetter 

Fässberg 

Masthugg 

Kållered 

Fässberg 

Fässberg 

Fässberg 

Stensjön 

Råda 

Masthugg 

Härlanda 

Fässberg 

Björkekärr/Härlanda 

Härlanda 
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Program 2014 – 2017 för POSK i Göteborgs stift  

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

POSK vill att Svenska kyrkan ska 

 erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning 

 förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod 

 se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv 

 respektera individen och glädjas åt mångfalden 

 vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet 

 vara en brobyggare mellan kyrkor 

 sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro 

POSK – ett gott val 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) är en demokratisk 

organisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i 

Svenska kyrkan. 

POSK står helt självständigt från de allmänpolitiska partierna. 

POSK vill att stiftet 

 Arbetar för lokal förankring vid val till församlingsråd och verkar för att 
dessa får tillräckligt inflytande så att beslut fattas i församlingarna. 

 Satsar på att rekrytera blivande präster, diakoner och övriga anställda 
med den gudstjänstfirande församlingen som naturlig bas. 

 Främjar frivilligarbete. 

 Utvecklar Åh stiftsgård som en inspirationskälla för hela stiftet, en plats 

för gemenskap, själavård och lärande. 

 Uppmuntrar en bättre balans mellan kvinnor och män i de olika 

uppdragen, särskilt när det gäller kyrkoherdebefattningar och 
ordförandeposter. 

 Stimulerar församlingarnas internationella kontakter. 

 Främjar möjligheten för Svenska kyrkan att som huvudman driva skola, 

omsorg och vård. 

 Erbjuder administrativt stöd till församlingar och pastorat. 
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Stiftet är viktigt 

Svenska kyrkan är indelad i stift med biskopar som ledare. Stiftsfullmäktige 
är stiftets högsta beslutande organ. Biskopen och stiftsmedarbetarna ska 

främja församlingarna i deras uppgift. Stiften har ansvar för att självständiga 

församlingar och pastorat är lagom stora. 

Mycket av det som påverkar församlingarna avgörs av stiftet. 

Det är från stiftsfullmäktige som stödet för församlingsarbetet kommer. 

POSK vill verka för att stiftet lyhört uppfattar församlingarnas behov och 

främjar deras liv. 

Stiftet behöver föra en nära dialog med dem som berörs av förändringar av 

församlingar och pastorat. Detta samtal bör utgå från en reflektion över vad 
en församling är och hur den kan verka med utgångspunkt i det lokala 

engagemanget. 

POSK i Göteborgs stift 

POSK i Göteborgs stift nominerar kandidater till stiftsfullmäktige och 

kyrkomötet. Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och 
församlingsgemenskaperna kring våra kyrkor. Kyrkan består av alla sina 

medlemmar, inte bara de som på olika sätt har ett samhällspolitiskt 
engagemang. Det är gemenskapen och det lokala förtroendet i församlingen 

som avgör vilka som företräder POSK. 

En fri kyrka – på riktigt 

Separationen mellan kyrkan och staten behöver fullbordas. POSK anser därför 

att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan 

måste upphöra. 

POSK vill minska skillnaderna i kyrkoavgift mellan olika delar av stiftet. 

POSK arbetar för att skapa ett billigare och enklare valsätt i kyrkan. 

Mångfald – en möjlighet 

POSK är en nomineringsgrupp som arbetar för mångfald. Toleransen för 

oliktänkande behöver bli större, liksom ödmjukheten hos dem som gör 
anspråk på att stå för den enda rätta uppfattningen i olika frågor.  

Svenska kyrkan behöver bli bättre på att hantera konflikter och rymma olika 
uppfattningar. 

POSK har idéer för framtiden och vill leda utvecklingen mot en kyrka som 
kännetecknas av mångfald och respekt. 

Styrelsen för POSK i Göteborgs stift 

Ordf. Mats Rimborg 031-210242  mats@fdf.se 
Hans-Olof Andrén  031-129444  andren@chalmers.se 
Lars T Gåreberg  070-314 46 21 gareberg@rada.nu 
Lisbeth Kjöllerström  0325-750 25 lisbeth.kjoller@telia.com 
Jeanette Nilsson 0300-62373  jeanette62373@hotmail.com 
Sara Sandelin  031-820505  sara.sandelin@gmail.com 
 


