
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA 

KYRKAN I GÖTEBORGS STIFT 2017 

 

Styrelsen lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31. 

 

Föreningen hade under året 21 (2016: 21) anslutna föreningar varav 11 (2016: 11) i Göteborg 

samt 12 (2016: 12) enskilda medlemmar.  

Föreningens ekonomiska behållning den 31 december 2017 var 10 127 kronor. 

 

Styrelsen har sedan valet vid årsmötet haft följande sammansättning: 

Ordförande: Mats Rimborg 

Vice ordförande: Sara Sandelin 

Kassör: Lisbeth Kjöllerström 

Sekreterare: Ann-Sofie Orrdal 

Ordinarie ledamöter: Hans-Olof Andrén, Jeanette Nilsson, Lars T. Gåreberg (avliden 

4 juni 2017). 

 

Styrelsen har under 2017 haft sju protokollförda styrelsesammanträden; den 9 januari, 

23 februari, 18 mars, 3 maj, 12 juni, 30 augusti och 19 oktober. Vid sammanträdet i juni 

kunde styrelsen beklagligt konstatera att Lars T Gåreberg fattades. Vi tänker med tacksamhet 

på det mångåriga engagemang Lars lagt ner i POSK, både lokalt, i stiftet och kyrkomötet. 

 

I stiftsfullmäktige har POSK bland annat framgångsrikt verkat för att främja rekrytering av 

unga till tjänst i kyrkan.  

 

Ett flertal medlemmar från POSK i Göteborgs stift var med på POSKs kyrkodagar som år 

2017 ägde rum i Råsunda den 21 – 22 januari.  

 

POSK i Göteborgs stifts årsmöte hölls lördagen den 18 mars 2017 i Råda Rum med 23 

närvarande. I samband med årsmötet berättade Lars T Gåreberg om Råda Rum och Hans-Olof 

Andrén presenterade POSKs valfrågor. 

 

Riksorganisationen höll årsmöte i Hallsberg lördagen den 13 maj 2017. Ombud för Göteborgs 

stift var Sten Janson, Stefan Linderås, Maria Gyllenhammar, Gunvor Hagelberg och Sara 

Sandelin. Deltog gjorde även Hans-Olof Andrén och Mats Rimborg. 

 

2017 var valår, vilket naturligtvis stod i fokus för styrelsens arbete. 

Kandidatlistan för kyrkomötet fastställdes på årsmötet. Nomineringsmöten för 

stiftsfullmäktigelistor ägde rum i valkretsarna under januari – mars. Därefter gjordes 

beställning av valsedlar, som sedan förvarades i Råda Rum. Lördagen den 11 augusti 

packades valsedlarna om för att sedan skickas ut till församlingarna. En bra arbetslördag där 

vi var många som slöt upp och gjorde ett gott jobb tillsammans. 

 

Till hjälp i valrörelsen togs fram satirteckningar av konstnären Jan-Erik Ander. Dessa 

användes sedan i olika sammanhang; bland annat i tidningsannonser, sociala medier,  

samt på storbildsskärm i anslutning till förtidsröstningen i Nordstan. 

 

 



 
 

 

Vi annonserade i de dagstidningar som finns i vårt område. Det skrevs debattinlägg i både 

Kyrkans tidning och andra tidningar. Styrelsemedlemmar och andra syntes i media på olika 

sätt. Satsningen från 2013 med skyltar ”Rösta för Guds skull” upprepades på 200 platser runt 

om i stiftet 

 

POSK gjorde ett bra val, trots det kraftigt ökade valdeltagandet behöll POSK sin ställning. I 

stiftsfullmäktige har vi oförändrat 13 mandat. 

 

Styrelsen vill framföra ett tack till alla medlemmar som på olika sätt medverkade till det goda 

valresultatet! 

 

 

Göteborg i mars 2018 

 

 

 

 

Mats Rimborg  Sara Sandelin  Lisbeth Kjöllerström 

 

 

 

Ann-Sofie Orrdal  Hans-Olof Andrén  Jeanette Nilsson 
 


