
STYRELSEMÖTE i POSK stiftsförening, Härnösands stift 
TID: Tisdagen den 16 maj 2017 kl.20:00 

PLATS: Telefonmöte 

 

1. Leif öppnade sammanträdet 

2. Närvarande: Knapp Anna Eriksson, Micke Lindé, Leif Grip, Agneta Johansson 

3. Dagordningen godkändes. 

4. Ett förtydligande av föregående mötes protokoll,§7. Kvitton redovisas i efterhand, sedan 

bidrag utbetalats.  

5. Ekonomisk rapport är utskickad. Godkändes och lades till handlingarna.  

6.Åre har bildat en POSK-grupp och går fram med en lista i kyrkofullmäktigevalet. Styrelsen 

beslöt att de även om de inte hinner konstituera styrelse har de rätt att få bidrag som de andra 

lokala föreningarna, förutsatt att de betalar medlemsavgift med 300 :- för föreningen eller 

med 50:- per person som står på listan till stiftsfullmäktigevalet.  

7. Inga frågor förelåg inför det stundande Stiftsfullmäktigemötet. 

8. Frågor inför kyrkovalet.  

a. Agneta meddelade att Inger Bylund avlidit. Agneta kontaktar snarast Katarina Ångström på 

stiftet för att om möjligt kunna korrigera detta på valsedeln. Har den redan gått till tryck kan 

det inte hjälpas. Styrelsen beslöt också att till Ingers minne skänka en summa av 500:- till 

Svenska kyrkans internationella arbete.  

b. Valmaterial beställs av varje pastorat för sig från POSK centralt. 

c. På några ställen har det varit kontraktssamling där det diskuterats hur information kriong 

kyrkovalet ska nå ut till hushållen. Svenska kyrkan ger ut en tidskrift där olika 

nomineringsgrupper erbjuds att kort presentera sig och sina frågor. 

d. Några gemensamma frågor att driva för stiftet går vi inte fram med. Konkreta frågor finns 

mer på församlings- och pastoratsnivå. 

9. Knapp Bertil har börjat arbeta med stiftsföreningens hemsida. Där presenteras varje 

lokalförening. Eftersom det inför 2018 sker en del pastoratsregleringar kommer en del lokala 

föreningar att samlas inom samma pastorat. Varje lokal förening uppmanas härmed att 

kontakta Knapp Bertil, knapp-bertil.eriksson@skola.sundsvall.se  och meddela i vilket 

pastorat det ingår från årsskiftet 2018. 

10 Nästa styrelsemöte är tisdag den 1 augusti kl 20, telefonmöte.  

11. Leif avslutade sammanträdet.  

 

Leif Grip    Knapp Anna Eriksson 

Ordförande    Sekreterare 

mailto:knapp-bertil.eriksson@skola.sundsvall.se

