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Årsmötet för POSK i Göteborgs stift äger rum 

lördagen den 27 mars 2021 kl. 12.00 
på stiftskansliet, Läppstiftet 2 vån., Lilla Bommen 1 

 
	  
	  
	  

Årsmötet kommer att genomföras på plats under förutsättning att pandemirestriktionerna gör det 
möjligt att hålla fysiska möten. Annars kommer det att hållas på distans och en Zoomlänk skickas 
ut veckan före mötet. I så fall kommer det av tekniska skäl inte att vara möjligt att begära sluten 
omröstning när kyrkomöteslistan ska fastställas, trots att stadgarna föreskriver det. 
 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 13 mars under adress POSK i Göteborgs stift,  
c/o ordförande Mats Rimborg, Segerlindsgatan 17, 416 53 Göteborg, mats@posk.se eller  
c/o sekreterare Jeanette Nilsson, Röde Bäcks väg 6, 439 31 Onsala, jeanette62373@hotmail.com 
 
Årsavgiften för år 2021 är 100 kr för enskild medlem och för grupp 10 kr per medlem i  
gruppen, dock lägst 200 kr och högst 500 kr. PlusGirokontot är 476 04 49 – 1. Glöm inte att ange 
avsändare. Alla grupper ska uppdatera medlemsregistret inför årsmötet. 
 
För rösträtt krävs att medlemsavgiften är betald. Varje förening har rätt att företrädas av minst 
två röstberättigade ombud. En lokal förening som har fler än 20 medlemmar har rätt att företrädas 
av ytterligare ett ombud för varje påbörjat antal om tio medlemmar. Enskilda medlemmar får utse 
ett ombud för varje påbörjat antal om tio medlemmar. 
 

 
Tid Program 
11.30   Drop-in-kaffe  

på stiftskansliet 
12.00   Årsmöte inklusive 

fastställande av 
kandidatlista till 
kyrkomötet 

13.00 Valinformation 
13.30 Mötet avslutas 

 
 

Vid ankomst efter 12.00 ring 073-995 99 94 för att bli insläppt. 
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ÅRSMÖTE FÖR  
POSK I GÖTEBORGS STIFT 

 
Lördagen den 27 mars 2021 kl. 12.00 

på stiftskansliet, Läppstiftet 2 vån., Lilla Bommen 1 
 

Föredragningslista 
 
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av protokollförare 
4. Val av två justerare, tillika rösträknare 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Godkännande av föredragningslistan 
7. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskapsberättelse (bilagor) 
9. Revisionsberättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkningar för 2020 
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Årsavgift för 2022 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift; 100 kr för enskild medlem och för grupp 
10 kr per medlem i gruppen, dock lägst 200 kr och högst 500 kr. 

13. Valprogram 2022 – 2025 för POSK i Göteborgs stift (bilaga) 
14. Kandidatlistan i kyrkomötesvalet 2021 (bilaga) 
15. Eventuella motioner från medlemmarna 
16. Ombud till POSKs digitala riksårsmöte lördag 8 maj. 

Med 19 anslutna grupper har föreningen rätt till 5 ombud. 
17. Information om valet 
18. Mötets avslutande 
 
Välkomna! 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

Styrelsen lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för året 2020-01-01 – 2020-12-31. 

Året har präglats av Coronapandemin, som lamslagit verksamheten under många månader. 

Föreningen hade under året 19 anslutna föreningar (2019: 19), varav dock endast 16 har erlagt 
medlemsavgift i rätt tid, samt 11 enskilda medlemmar (2019: 11). 

Föreningens behållning den 31 december 2020 var 65 421,81 kronor. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande: Mats Rimborg,  
vice ordförande: Sara Sandelin, kassör: Magnus Evenseth, sekreterare: Jeanette Nilsson och  
ordinarie ledamöter: Hans-Olof Andrén, Jan Cedmark och Anders Dahllöw.  

Styrelsen har under 2020 haft fyra protokollförda styrelsesammanträden, den 22 januari, 
7 november (både konstituerande möte och vanligt, fysiskt plus digitalt) och 7 december (digitalt). 

POSK i Göteborgs stifts årsmöte senarelades till lördagen den 7 november 2020 på stiftskansliet. 
Det planerade föredraget av domprost Stefan Hiller om hans syn på Svenska kyrkans uppdrag i 
stiftet ställdes in. Trots oro för Coronasmittan kom ungefär lika många medlemmar som vanligt 
och avstånd kunde hållas i den rymliga lokalen. 

Det medlemsmöte som var planerat till den 7 november ersattes av årsmötet, då även ett samtal 
fördes om handlingsprogrammet 2022 – 2025 för POSK i Göteborgs stift. 

Riksorganisationen ordnade ett digtalt årsmöte den 5 september 2020. Ombud för POSK i 
Göteborgs stift var Hans-Olof Andrén, Carina Etander Rimborg, Stefan Linderås,  
Sten Janson och Maria Gyllenhammar. Mats Rimborg, kassör i riksstyrelsen, deltog också. 
I början av året överlämnades som planerat administrationen av servicebyrån till riks-POSK. 

Under året har styrelsen verkat för att få fler POSK-grupper. Arbetet med en kyrkomöteslista och 
listor i Göteborgs stifts sex valkretsar till stiftsfullmäktige har påbörjats. 

 

Göteborg den 11 januari 2021 

 
 
 
Mats Rimborg    Sara Sandelin     Magnus Evenseth 
 

 

Jeanette Nilsson    Anders Dahllöw    Hans-Olof Andrén 

 

 

Jan Cedmark 
 



Räkenskapsberä+else	  2020

Balansräkningar 2016-‐12-‐31 2017-‐12-‐31 2018-‐12-‐31 2019-‐12-‐31 2020-‐12-‐31

Tillgångar

Plusgirot 49	  871,75 10	  127,00 31	  407,50 45	  868,81 63	  381,81
Bankkonto 467,75 0,00 0 720,00 2	  040,00

50	  339,50 10	  127,00 31	  407,50 46	  588,81 65	  421,81

Eget	  kapital	  och	  skulder

Eget	  	  kapital 32	  984,50 50	  339,50 10	  127,00 31	  407,50 46	  588,81
Redovisat	  resultat 17	  355,00 -‐40	  212,50 21	  280,50 15	  181,31 18	  833,00

50	  339,50 10	  127,00 31	  407,50 46	  588,81 65	  421,81

Resultaträkningar 2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter

MedlemsavgiCer 9	  460,00 7	  120,00 7	  850,00 6	  650,00 6	  560,00
DeltagaravgiCer 4	  200,00 0,00
Gåvor 0,00 0,00 0,00 0,00
Valbidrag 0,00 20	  000,00 0,00 0,00
Mandatstöd 10	  500,00 15	  100,00 15	  100,00 15	  100,00 15	  100,00
Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19	  960,00 42	  220,00 22	  950,00 25	  950,00 21	  660,00

Kostnader

Porto 0,00 3	  565,00 0,00 0,00 0,00
RepresentaKon 305,00 799,00 578,00 0,00 0,00
BankavgiCer 603,00 751,50 751,50 838,50 950,00
Valmaterial,	  affischer,	  annonsering 0,00 76	  767,00 0,00 0,00 0,00
Övriga	  kostnader	  adm.	  Servicebyrå 4	  475,00 1	  877,00
Riksårsmöte,	  kyrkodag-‐reseersäSning 1	  697,00 550,00 340,00 5	  455,19 0,00

2	  605,00 82	  432,50 1	  669,50 10	  768,69 2	  827,00

Årets	  resultat 17	  355,00 -‐40	  212,50 21	  280,50 15	  181,31 18	  833,00



P
PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN

EN KRAFT ATT  
RÄKNA MED

Upptäck mer 
Webb: www.posk.se

Facebook: facebook.com/posk.se
Instagram: @posk_partipolitisktobundna 

Twitter: twitter.com/riksPOSK

VISION

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

Kontakt 
E-post: info@posk.se  

Telefon: 070-471 07 40

POSK I GÖTEBORGS STIFT

POSK i Göteborgs stift nominerar kandidater till 
stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Rekryteringsbasen 
för POSK är gudstjänst- och församlingsgemenskaperna 
kring våra kyrkor. Det lokala förtroendet avgör vilka som 
företräder POSK.

POSK vill att stiftet ska vara lyhört för församlingarnas 
behov och främja deras liv. Stiftet behöver föra en 
nära dialog med dem som berörs av förändringar av 
församlings- och pastoratsgränser. Detta samtal bör 
utgå från en reflektion över vad en församling är och 
hur den kan verka. POSK anser att i princip ska alla 
gudstjänstgemenskaper vara egna församlingar.

POSK vill att Göteborgs stift

• ska vara församlingarnas kompetenscentrum och 
inspirationsplats för gudstjänst, undervisning, diakoni och 
mission

• erbjuder förtroendevalda, ideella och personal 
möjligheter till grundläggande och fördjupad utbildning 
om Svenska kyrkan

• ger stöd i församlingars och pastorats reflektioner kring 
nya diakonala utmaningar och verksamhetsomställning, 
för att kunna vara en kyrka mitt i samhället

• stöttar och inspirerar kyrkomusikers möjligheter att 
möta människor, särskilt barn och unga, i många olika 
musikaliska sammanhang

• utvecklar Åh stiftsgård som en inspirationskälla för hela 
stiftet och alla åldrar, för att stödja och främja en tro för 
nästa generation

• uppmuntrar till en bättre balans mellan kvinnor och 
män, särskilt när det gäller kyrkoherdebefattningar och 
ordförandeposter

• erbjuder kostnadseffektivt administrativt stöd med 
hög kvalitet till församlingar och pastorat genom sin 
servicebyrå

• inspirerar fler församlingar och pastorat till fördjupat 
miljöarbete

Kontakta POSK i Göteborgs stift: goteborg.stift@posk.se



EN FRI KYRKA

POSK anser att partiernas inflytande över Svenska  
kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från dessa 
grupper utformar gärna regler för kyrkan efter vad som 
gäller för stat och kommun. Svenska kyrkans besluts- 
fattare ska vara demokratiskt valda och företräda  
församlingar, inte politiska partier. 

POSK vill arbeta för

- att förändra valsystemet så att det blir enklare  
   och billigare. 

- att stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter  
   väljs av församlingarna i indirekta val.

- att en återhållsamhet med arvodering av  
   förtroendeuppdrag ska iakttas. 

- att beslut som rör församlingen fattas så nära  
   verksamheten och medlemmarna som möjligt.

- att utreda nationella nivåns och stiftens  
   teologiska grund och uppdrag.

 

MÅNGFALD – EN MÖJLIGHET

Inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och 
lära finns utrymme att tolka vad kristen tro och kristet 
liv innebär. Det är viktigt med bredd och igenkännan-
de i gudstjänstlivet och att det finns olika uttryckssätt.  
De kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom 
Svenska kyrkan utgör en rikedom.

POSK anser

- att en kyrka med ansvar för alla motverkar all  
   särbehandling på grund av kön och andra  
   diskrimineringsgrunder.

- att det är viktigt att alla, oavsett sexuell läggning  
   eller könsöverskridande identitet eller uttryck,  
   möts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. 

- att det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel  
   mellan par av samma kön ska stå fast i sin helhet.

- att en generös attityd ska prägla mötet mellan  
   grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan.

FÖRSAMLINGEN I CENTRUM

Att bygga levande och missionerande församlingar är 
kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse 
för alla som tillhör kyrkan. Församlingen och kyrkan är 
grunden för varje kristens tro och för allt som kristna 
kan göra tillsammans. Kyrkan ska alltid vara de utsattas 
röst och vara redo att välkomna varje människa. 

POSK vill arbeta för

- att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas,  
   uppmuntras och ges ansvar. 

- att församlingarna arbetar aktivt med det  
   ekumeniska arbetet.

- att trainee-år och liknande koncept används som  
   ett instrument för rekrytering. 

- att körsång och kyrkomusik är en arena som  
   tydligt ger plats för ungas musikuttryck. 

- att fler kyrkomusiker har instrumental- 
   undervisning i sina tjänster. 

- att varje församling har en plan för lärande och  
   undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder.

- att skapa engagemang för och att medel anslås till  
   internationell diakoni och mission. 

EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD

Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen vi är 
givna av Gud och att leva hållbart tillsammans med var-
andra. POSK vill att Svenska kyrkan arbetar aktivt med 
att skapa medvetenhet kring samtida frågor som drabbar 
samhället och visar på ett annat sätt att leva. 

POSK vill arbeta för

- att varje församling ska ha tillgång till en diakon.

- att en större andel av den skattefinansierade  
   välfärden drivs inom Svenska kyrkan. 

- att Svenska kyrkan tar ansvar för skapelsen  
   genom att motverka klimatförändringarna. 

- att stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande  
   av jordens resurser.

- att all förvaltning av egendom ska vara långsiktig,  
   effektiv och bedrivas etiskt och ekologiskt hållbart. 

- att värna det viktiga kulturarv som våra kyrkor  
  utgör och att de hålls öppna med hög tillgänglighet. 

Läs hela vårt program på:

www.posk.se/program  



Kandidatförslag till kyrkomötet

Plats Namn Beskrivning Kön
Plats 
2017

Plats 
2013

1 Carina Etander Rimborg 1964, kommunikatör, fil.kand., Härlanda K 2 2
2 Stefan Linderås 1962, kamrer, Carl Johan M 3 6
3 Manilla Bergström 1973, församlingsherde, Annedal K 4 5
4 Sten Janson 1948, f.d. förvaltningschef, Johanneberg M 5 7
5 Barbro Wiskari 1957, kyrkomusiker, Valla K 6 -
6 Johannes Imberg 1985, församlingsherde, Fässberg M - -
7 Johanna Andersson 1962, präst, Haga K - 4
8 Johan Reftel 1971, församlingspedagog, Onsala M 12 -
9 Lise-Lotte Wallin 1956, rektor, Horred K 13 12

10 Erik Eliasson 1963, lantbrukare, Kungälv-Ytterby M - -
11 Ina Olsvik 1961, IT-tekniker, Röra K - -
12 Anders Dahllöf 1968, produktionstekniker, Stora Lundby M - -
13 Sara Sandelin 1972, utvecklingsledare Tuve-Säve K 8 8
14 Mats Rimborg 1958, civilingenjör, Härlanda M 14 -
15 Eva Forssell Aronsson 1961, professor, Fässberg K 9 -
16 Nils Olof Ericsson 1945, lärare, Sankt Pauli M 11 -
17 Jeanette Karlsson 1982, lagerarbetare, Svarteborg-Bärfendal K 15 10
18 Jan Cedmark 1943, fil.kand., konsult, Tanum M 18 15
19 Ann-Sofie Orrdal 1965, församlingspedagog, Halmstad K 17 11
20 Vihtori Aitman 1942, datatekniker, Landvetter M 21 17
21 Meri Brandel 1956, civilekonom, Örgryte K 22 -
22 Jan Gabrielsson 1941, revisor, Strömstad M 23 18
23 Jeanette Nilsson 1941, datorspecialist, Onsala K 25 25
24 Donald Emanuelsson 1953, logistikchef, Dalstorp M 24 24
25 Margareta Unander 1942, läkare, Örgryte K 26 -
26 Dick Bergström 1964, civilingenjör, Kållered M 28 -
27 Eva Rangmar 1951, klockare, Fässberg K 29 -
28 Bertil Jönsson 1943, revisor, Örgryte M 27 26


