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Verksamhetsplan 2021 -2022 

Hur ser vi framåt? 
 

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i 
gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. 
 
POSK vill att Svenska kyrkan  
• ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro  

• förmedlar befrielse, hopp och livsmod  

• ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv  

• respekterar individen och gläds åt mångfalden  

• är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet  

• förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag  

• är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor  

• strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro  

 
POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som 
rymmer mångfald och präglas av respekt. Under mandatperioden 2022–2025 vill POSK 
Linköping verka för:  
 

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

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

 
Mångfald och respekt 
- att stärka barns och ungdomars rätt till andlig utveckling och delaktighet i ansvarstagandet i 

församlingarna 

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

- att vid beslut ta hänsyn till olika åsiktsriktningar 

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

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

 
En kyrka som gör skillnad 
- att varje församling s ta ett socialt ansvar och för detta ska ha tillgång till en diakon. 

- att Svenska kyrkan i Linköping arbetar aktivt för att få ett mera omfattande ansvar inom den 
skattefinansierade välfärden (typ stadsmissionen). 

- att Svenska kyrkan i alla sina beslut tar ansvar för skapelsen för att motverka 
klimatförändringarna. 

- att Svenska kyrkan alltid utgår från en teologisk grund utan påverkan av partipolitik. 



 
  



Styrelsen, medlemsmöten och våra församlingsbor 
 

Under kommande verksamhetsår kommer styrelsen att arbeta för att hitta en bra avvägning 
mellan styrelsen eget arbete och medlemsmöten, där målet är att få fler medlemmar i POSK. 
Styrelsen anser det viktigt att hitta bra former för att öka engagemanget i våra olika 
församlingar så att fler församlingsbor ser vad POSK kan och vill. 
Styrelsen ska under 2021 ha minst 6 styrelsemöten + 1 konstituerande efter årsmötet. 
 

Nytt program för POSK 
 

På nationell nivå har ett arbete med att revidera programmet för POSK blivit färdigt. 
Programmet kommer vara till hjälp när vi ska utforma lokalt program inför valet hösten 2021. 
 

Viktiga frågor för framtiden 
• att få yngre och medelålders människor att engagera sig för POSK  
• att tänka strategiskt för att också bjuda in yngre och medelålders människor till POSK. 
• att önska att valberedningen ska tänka på, när vakanser uppstår i styrelsen, att föreslå 

årsmötet yngre och medelålders personer till styrelsen.    
• att undersöka vad som utgör framgångsfaktorer för POSK i församlingarna genom att 

t.ex. skicka ut en enkät till aktiva församlingar och samtidigt fråga hur församlingarna 
vill använda föreningen.  

 
Årscykel för 2021 och 2022 (jan-mars) 
 

Januari 21 Styrelsemöte via Zoom 

Kallelse till årsmötet senast sista januari 

 

Feb 21 Styrelsemöte via Zoom  

Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan fastställs 

  

Mars 21 Årsmöte för POSK i Linköping via Zoom,  

vanligtvis första lördagen i mars konstituerande styrelsemöte. 

 

April 21 Styrelsemöte via Zoom?? 

 

Maj 21 Styrelsemöte via Zoom?? 

 

Augusti 21 Styrelsemöte inför valet 

 

September 21 19 sep Kyrkoval 
 

Oktober 21 Styrelsemöte, utvärdering av valet 

 
December 21 Styrelsemöte 

 

 

Januari 22 Styrelsemöte  

Kallelse till årsmötet senast sista januari 



 

Feb 22 Styrelsemöte  

Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan fastställs 

  

Mars 22 Årsmöte för POSK i Linköping, vanligtvis första lördagen i mars 

Konstituerande styrelsemöte. 

 
 
 
 
 
Styrelsen för POSK i Linköping 
 
 
 
genom Per Ingvarsson, ordförande 
 


