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Styrelsen lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för året 2018-01-01 – 2018-12-31. 

Föreningen hade under året 19 anslutna föreningar (2017: 21) samt 12 enskilda medlemmar. 

Minskningen av antalet grupper beror på sammanslagning som följd av att Göteborgs kyrkliga 

samfällighet upphörde 2017-12-31. Avgifter för 16 grupper samt 12 enskilda medlemmar har 

kommit föreningen tillhanda. 

Föreningens behållning den 31 december 2018 var 31 407,50 kronor. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Mats Rimborg,  

vice ordförande: Sara Sandelin, kassör: Magnus Evenseth, sekreterare: Jeanette Nilsson och  

ordinarie ledamöter: Anders Dahllöw och Hans-Olof Andrén. Jan Gabrielsson invaldes i styrelsen 

vid förra årsmötet men har avsagt sig sitt uppdrag. 

Styrelsen har under 2018 haft sex protokollförda styrelsesammanträden den 10 januari, 13 mars,  

21 april (konstituerande möte), 30 maj, 13 september och 17 november. 

Flera medlemmar från POSK i Göteborgs stift var med på POSKs kyrkodagar som år 2018 hölls 

den 3–4 februari i Nässjö. 

Vid POSK i Göteborgs stifts årsmöte lördag den 21 april 2018 i Carl Johans kyrka talade vår biskop 

Susanne Rappmann om symboliken i hennes vapen. 

Riksorganisationen höll årsmöte i Kyrkans hus i Skövde lördagen den 5 maj 2018. Ombud för 

Göteborgs stift: Stefan Linderås, Maria Gyllenhammar, Christoffer Pegelow, Manilla Bergström, 

Carina Etander Rimborg och Jeanette Nilsson. Med på mötet var också Hans-Olof Andrén och Mats 

Rimborg med flera. 

Styrelsens arbete under 2018: 

• Styrelsen beslutade i maj 2018 att utreda hur vi kan erbjuda administrativt stöd (”servicebyrå”) 

för POSK-föreningar i Göteborgs stift, med sikte på att börja 2019-01-01. I november 

beslutades att starta servicebyrån, som vid årsskiftet hade sex grupper som ”kunder”. Vi hoppas 

att riks-POSK ska överta verksamheten och utvidga den till att omfatta hela landet när vi i 

Göteborgs stift har fått i gång servicebyrån och visat att den fungerar väl. 

• Styrelsen har arbetat med att planera en regional kyrkodag för Skara stift och Göteborgs stift. 

• Styrelsen har deltagit i valberedningens arbete med att föreslå en ny ordförande för Riks-POSK. 

• Styrelsen har träffat riks-POSKs gamla och nya kommunikatörer, Lars-Gunnar Frisk och Victor 

Ramström. 

Göteborg i februari 2019 
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