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Rapport från årsmöte i Stifts-POSK den 9 mars 2019, i Råssnäskyrkan i Motala
- Nya styrelsen, kontaktuppgifter bifogas som pdf-fil
- Protokollet från årsmötet bifogas som pdf-fil, signerat elektroniskt 

Uppföljning av ärenden från årsmötet
- Medlemsavgiftens storlek till Stifts-POSK avseende föreningsmedlemmar i Lokala POSK-
föreningar och för direktanslutna medlemmar.  Styrelsen utsåg Anders Wång  Helena 
Cimbritz och Johan Broman att bereda frågan.
- Styrelsens sammansättning. Styrelsen utsåg Lisbet Paulsson och Per-Eric Lindgren att 
bereda frågan och komma med förslag. 
- Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, ytterligare två personer tas fram till 
medlemsmötet den 26 oktober 2019 i Linköping. 
- Medlemsvärvning ”Startpaket” för POSK-föreningar ska tas fram. 

Överläggningar med styrelsen och Riks-POSK den 6 april 2019 i Linköping
Dialog med styrelsen i Linköpings stiftsförening och Anna Lundblad, från styrelsen för 
Riks-POSK och Victor Ramström, informatör, om hur vi på olika sätt kan stärka POSK 
under denna mandatperioden och gå till val 2021, som en starkare organisation. I kyrkovalet 
2017 kan konstateras att POSK i många pastorat/församlingar fått flest röster där POSK-
föreningar finns. Material lämnades till styrelsen innehållande valrörelsens fem faser, 2019-
2021 med tidsplanering och innehåll i de olika faserna.
Materialet kommer att läggas ut på nätet av Victor Ramström.  
Styrelsen för Riks-POSK startar under hösten arbetet med att ta fram ett nytt program med 
sikt på valet 2021. 

Viktiga datum: 
Styrelsemöten: 29 augusti, klockan 16.30 i Västervik 

               1 februari 2020 i Norrköping
Medlemsmöte:  26 oktober (i anslutning till Regional kyrkodag) i Linköping.
Årsmöte 2020: 14 mars i Norrköping. 
Boka in dagarna redan nu!

Nästa POSK -NYTT 
Beräknas komma under november

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 

Väl mött på våra samlingar!

Styrelsen
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