
Partipolitiskt Obundna         2018-12-15 

i Svenska Kyrkan Linköpings stift 

 
 

Medlemsbrev nr 1/2018 Stiftsföreningen  

 

Information till POSK-aktiva i församlingar och pastorat inom Linköpings stift. 

 

❖ POSKs stiftsförening huvudsakliga arbete: 

o Vara en länk i POSKs organisation mellan lokal- och riksnivå 

o Tillse att POSK representeras i Svenska kyrkans organ på stiftsnivå, vara ett stöd och 

”bollplank” för våra representanter, inför valen  

o Koordinera och stödja framtagandet av kandidatlistor till stiftsfullmäktige och kyrkomöte 

o Kommunicera med POSK-aktiva i stiftet om frågor som stiftsnivån inom Svenska 

Kyrkan arbetar med och har att besluta om 

o Stödja och inspirera till bildandet av nya POSK-grupper i pastorat och församlingar där 

POSK inte finns representerat 

    

❖ Viktiga datum under våren 2019   

 9 mars 2019 – Årsmöte i Motala, alla medlemmar i POSK-grupper och POSK-föreningar i 

 Linköpings stift är välkomna att deltaga. Tid och plats kommer att anges i inbjudan, ca 4 

 veckor före. Boka in dagen redan nu.  

 4 maj 2019 – Riks-POSK årsmöte i Stockholmstrakten, information kommer att läggas ut på 

 www.posk.se  

 

❖ Kontaktuppgiftslista på styrelsen i Linköpings stifts POSK-förening samt uppgifter om 

våra företrädare i stiftsorganen. Bifogas som pdf-fil 

 

❖ Stiftsstyrelsens strategidokument 2019-2022 tar sin utgångspunkt i biskopens herdabrev 

Levande tillsammans med Kristus, om en kyrka i rörelse (2016). De sju rörelserna bildar 

utgångspunkt för den strategiska utvecklingen, som sammanfattas i åtta fokusområden. 

Dessa fokusområden anger inriktningen för stiftets arbete under innevarande mandatperiod. 

Dokumentet bör göras känt i församlingarna och vara en inspirationskälla för Levande 

församlingar.  

 https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/strategi-2019-1922 

 

❖ Integritetspolicy (enligt GDPR) är antagen av styrelsen 2018-10-20 och bifogas som pdf-fil. 

Med integritetspolicyn som grund kommer en medlemsinventering att genomföras, och 

separat information kommer skickas inom kort till respektive kontaktperson. När aktuella 

kontaktuppgifter finns förbättras också kommunikationen mellan de tre nivåerna inom 

POSK-organisationen.  

 

❖ Motioner  

 Två motioner har under året inlämnats av POSK-ledamöter till stiftsfullmäktige: 

o Linköpings stifts fantastiska orglar från 1700-talet och början av 1800-talet bör 

klassificeras som ett världsarv 

o Om utbildning av framtida kyrkomusiker 

  

Båda motionerna kommer beredas av stiftsstyrelsen och kommer upp i stiftsfullmäktige i 

början på 2019.  

 POSKs fullmäktigeledamöter uppmanas skriva fler motioner i angelägna frågor. Tag upp 

 möjligheten med motioner i POSK-föreningar/grupper. Knyt gärna an till de åtta 

 fokusområdena i Stiftsstyrelsens strategidokument. 

http://www.posk.se/
https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/strategi-2019-1922


 

 

Har du frågor eller vill diskutera, kontakta gärna någon av oss i styrelsen. 

 

 

För styrelsen i Linköpings stifts POSK-förening, 

 

Per-Eric Lindgren (e-post: perlin15@gmail.com)  

Ordförande 

 

Johan Broman (e-post: johan.broman@svenskakyrkan.se) 

Vice ordförande 

 

Lisbet Paulsson (e-post: lisbet.paulsson@gmail.com)  

Sekreterare 

 

 

 

Styrelsen önskar dig; 

 

 
 

och väl mött på alla kommande samlingar under 2019. 
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