
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN I 

GÖTEBORGS STIFT ÅR 2012 
 

 

Styrelsen lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för året 2012-01-01 – 2012-12-31. 

Föreningen hade under året 28 anslutna föreningar varav 18 i Göteborg samt 12 enskilda 

medlemmar. Avgift för 2012 för 7 lokala grupper, (2011: 25) samt 12 enskilda medlemmar (2011: 

10) hade kommit föreningen tillhanda vid årsskiftet. Göteborgsgruppernas avgift inkom efter 

årsskiftet. 

Föreningens behållning den 31 december 2012 var 48 842,75 kronor. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Mats Rimborg,  

vice ordförande: Sara Sandelin, kassör: Lisbeth Kjöllerström, sekreterare: Jeanette Nilsson och 

ordinarie ledamöter: Lars T. Gåreberg och Hans-Olof Andrén. 

Styrelsen har under 2012 haft ordinarie styrelsesammanträden 17 januari, 24 mars, 15 maj,  

6 september och 16 oktober.  

Flera medlemmar från POSK i Göteborgs stift var med på POSK:s kyrkodagar som år 2012 bestod 

av deltagande i teologifestivalen i Uppsala med efterföljande möte för POSK:s deltagare den 3 – 5 

februari 2012. 

Vid POSK i Göteborgs stifts årsmöte lördag den 24 mars 2012 i samlingssalen på Lundby nya 

kyrka talade vår biskop Per Eckerdal om Framtid – reflexioner efter möten med stiftets 

församlingar. 

Ett valupptaktsmedlemsmöte ordnades den 14 november – då antogs valprogrammet för POSK i 

Göteborgs stift och valkretsansvariga utsågs. 

Riksorganisationen höll årsmöte i Linköping lördagen den 5 maj 2012. Ombud för Göteborgs stift: 

Jeanette Nilsson, Marianne Nilsson, Lisbeth Kjöllerström, Börje Carlsson, Sara Sandelin, Angela 

Boëthius. Med på mötet var också Hans-Olof Andrén, Carina Etander Rimborg, Mats Rimborg 

och Per Boëthius. 

Styrelsen arbetade under 2012 med förberedelser för kyrkovalet 2013: 

 Ett förslag till programfolder gjordes i ordning, reviderades av styrelsen två gånger och antogs 

vid medlemsmötet den 14 november 2012. Programmet lämnades därefter till POSKs 

biträdande informatör Lars-Gunnar Frisk som ska anpassa layouten. 

 Styrelsen frågade alla kandidater som stod på kyrkomöteslistan i kyrkovalet 2009 om de var 

beredda att ställa upp igen. Styrelsen frågade andra tänkbara kandidater också, och vid 

årsskiftet fanns ett utkast till en kyrkomöteslista med 16 namn. 

 Arbete med stiftsfullmäktigevalet drogs i gång då valkretsansvariga utsågs vid medlemsmötet 

den 14 november. 

 

 

Göteborg i februari 2013 
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