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Rapport från regional kyrkodag i Linköping med POSKare från tre stift
Den 26 oktober träffades POSKare från Linköpings, Växjö och Strängnäs stift till en 
gemensam Kyrkodag i Linköping. Dagen inleddes med mässa i domkyrkan och fortsatte 
sedan på stiftskansliet där de ca 30 närvarande lyssnade till föredrag av Klas Hansson, 
docent i kyrkohistoria i Uppsala, som talade om sin nyligen utgivna bok, Kyrkomöte och 
partipolitik.  Deltagarna såg denna historiska reflektion som en intressant referensram som 
visar med fakta att partipolitiskt obundna grupper har betydelse. 

Rapport från medlemsmöte i Stifts-POSK den 26 oktober, på stiftskansliet i Linköping 
I direkt anslutning till kyrkodagen hölls ett medlemsmöte där ett antal ärenden och uppdrag 
från årsmötet i mars, stod på dagordningen. Uppdragen hade förberetts av styrelsen som 
lämnade sina förslag:

-  Medlemsavgift
Medlemsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att en och samma avgift till 
stiftsföreningen ska gälla för alla medlemmar, såväl medlemmar i lokalförening som 
direktanslutna. Avgiftens storlek beslutas, efter förslag från styrelsen, på våren. 

  
-  Styrelsens sammansättning
Medlemsmötet beslutade minska antalet ledamöter i styrelsen till sex(6) ledamöter plus 
ordförande. Alla ordinarie ledamöter väljs “omlott” på två år av årsmötet. Inga ersättare i 
styrelsen ska utses. Ordförande väljs som hittills för ett år i taget. Detta beslut innebär att 
styrelsen reduceras. En ”övergångsform” har diskuterats i styrelsen och styrelsen har 
beslutat att rekommendera de ledamöter som valdes på två år vid årsmöte 2019, att ställa 
sina platser till förfogande för att öka valberedningens flexibilitet. Detta  meddelas till 
valberedningen inför årsmötet 2020.

 
- Valberedning
 Medlemsmötet valde Göran Ericsson, Linköping och Leif Larsson, Mjölby att ingå i 
valberedningen, omfattande totalt fem personer, för tiden fram till årsmötet 2020. Det fanns 
en vakant plats sedan tidigare och Johanna Garde hade avsagt sig uppdraget. Greta Kaddik 
är sammankallande i valberedningen.

- Startpaket för medlemsvärvning 
Styrelsen har givit ordförande och sekreterare att arbeta vidare med denna fråga

POSKs program och vision inför kyrkovalet 2021, remiss från riksföreningen 
Viktigt att bearbeta remissen samt sända in remissvar till Riks-POSK senast 15 december. 
Materialet ligger på www.posk.se/remiss Det är en öppen remiss, öppet för alla att lämna 
svar senast den 15 december. Lokalföreningar/grupper samt enskilda POSKare uppmanas 

http://www.posk.se/remiss


svara. Stiftsföreningens styrelse har bearbetat remissen tillsammans med POSKs  
stiftsfullmäktigegrupp den 29 november. Uppdraget ligger nu på styrelsen att sammanställa 
och skicka in våra synpunkter och styrelsen har givit arbetsutskottet i uppdrag att utforma 
det slutliga remissvaret.  

Viktiga datum för POSK-aktiviteter 2020 
- Styrelsemöte i Stifts-POSKföreningen i Mjölby den 22 februari 
- Riks-POSK konferens, 1-2 febr
- Årsmöte i Stifts-POSK 14 mars 2020 i Norrköping
- Årsmöte Riks-POSK, 9 maj i Linköping

Nästa POSK -NYTT 
Beräknas komma under april 2020 

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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