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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA 

KYRKAN I GÖTEBORGS STIFT ÅR 2009 

 

Styrelsen lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för året 2009-01-01 – 2009-12-31. 

 

Föreningen hade under året 27 betalande lokala grupper, varav 18 i Göteborg (2008: 27, varav 

20 i Göteborg) samt 10 enskilda medlemmar (2008:18). 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Hans-Olof Andrén, v. ordf., Angela Boëthius, 

ordf., Lars T. Gåreberg, Bertil Jönsson, Jeanette Nilsson (sekreterare), Margareta Petersson 

(kassör) samt Sven Svedulf  (t.o.m. mars månad). 

 

Året präglades av valarbetet inför valet den 20 september. Mycken möda lades på att 

säkerställa ett brett och demokratiskt bakgrundsarbete inför nomineringarna till kyrkomöte 

och stiftsfullmäktige.  

Nomineringsmöten inför stiftsfullmäktigevalet ägde under januari-februari rum i stiftets tio 

valkretsar.  

Nomineringsmöte inför kyrkomötesvalet  med fastställande av valsedel stod på agendan vid 

föreningens årsmöte, som ägde rum i Älvsborgs församlingshem den 28 februari, varvid 30 

medlemmar närvarade, representerande 18 föreningar.  

Vid årsmötet redogjorde Hans-Olof Andrén kort för demokratiutredningens slutsatser. Även 

webbfrågor, allt viktigare inte bara i valrörelsen, dryftades. Dessutom lämnades en rapport 

från årets POSK-kyrkodagar i Vadstena.  

 

En stor annonskampanj, det s.k. Västpaketet, med annonser i alla stiftets nio dagstidningar 

genomfördes inför valet. Detta blev ekonomiskt möjligt genom bidrag från riksföreningen 

samt samverkan med GöteborgsPOSK och POSK i Skara stift. 

 

Ett välbesökt medlemsmöte ägde rum tisdagen den 3 november i Örgryte församlingshem i 

samverkan med Göteborgs-POSK. Där gjordes en utvärdering av valrörelsen och valutgången 

med hjälp av Lennart Weibull och Jan Stridh, forskare inom opinionsbildning vid Göteborgs 

universitet. Rubriken var Vad gjorde vi rätt och vad gjorde vi fel i valet? 

Valrörelsen kom att präglas av vigselfrågan. POSK, som inom sig rymmer olika uppfattningar 

i frågan, fick vidkännas vissa mandatförluster, från 4 till 3 mandat i kyrkomötet och från 12 

till 10 mandat i stiftsfullmäktige. I många lokala val blev valresultatet dock bra. 
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Styrelsen sammanträdde 14 januari, 25 mars, 15 april, 2 juni (samråd med GöteborgsPOSK), 

17 och 18 augusti (arbetskvällar för valsedelsutskick till stiftets 85 valnämnder) samt 30 

november. 

 

Den andra rikskonferensen för POSK ägde rum i Vadstena 17-18 januari. Där samlades ca 

130 poskare från hela Sverige. Från vårt stift deltog ett 20-tal personer, som nästan alla 

färdades i gemensam buss.  

 

Riksorganisationen höll årsmöte i Hallsberg lördagen den 9 maj. Där deltog från stiftet Hans-

Olof Andrén, Carina Etander Rimborg, Mats Rimborg, Angela Boëthius, Per Boëthius, Jan 

Cedmark, Marine Clarin-Hellman, Claes I Helgesson, Jeanette Nilsson och Margareta 

Petersson. 

 

Styrelsen framför ett varmt tack till våra medlemmar för ett mycket stort arbete på så många 

håll, i så många olika sammanhang och på alla våra nivåer under valåret 2009. 

 

 

Göteborg i februari 2010 

 

 

 

 

Hans-Olof Andrén Angela Boëthius Lars T. Gåreberg  

 

 

 

 

Bertil Jönsson Jeanette Nilsson Margareta Petersson  

 

 

 

 

  

 


