
NYTT 
Linköpings stiftsförening 1/2020 (4 maj)
Information till POSK-aktiva i  Linköpings stift
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte i Stifts-POSK den 14 mars 2019, genomfördes som telefonkonferens 
 Protokollet från årsmötet bifogas som pdf-fil, signerat elektroniskt
 Verksamhetsplan godkänd av årsmötet bifogas som pdf-fil.

Styrelsefunktionärer valda vid årsmötet 2020

Per-Eric Lindgren, Domkyrkopastoratet, ordförande perlin15@gmail.com 
 

Johan Broman, Tranås, vice ordförande  johan.broman@svenskakyrkan.se

Lisbet Paulsson, Östra Vikbolandet, sekreterare lisbet.paulsson@gmail.com

Anders Wång, Slaka-Nykil, kassör          keramikeranders@gmail.com

Tomas Tegnevik, Åkerbo tegnevik@hotmail.com

Gösta Johansson, Finspång        gostajohansson02@gmail.com

Py Jönsson, Folkungabygden        pyjonsson@gmail.com

Sven-Gunnar Persson, Södra Tjust svengig@telia.com

2020 är ett planeringsår inför kyrkovalet 2021
Med tanke på kyrkovalet i september 2021 så är 2020 ett mycket viktigt planeringsår som 
kräver funktioner med tydliga ansvarsområden för exempelvis kommunikation via websida 
och valansvariga som håller kontakter med stiftets lokala POSK-föreningar och 
grupper/medlemmar m fl. 
Kommunikationsansvariga inom Linköpings stiftsförening är
Lars-Johan Sunnerberg, Motala lars-johan.sunnerberg@posk.se
Stefan Wengelin, Domkyrkopastoratet stefan@commee.se
Båda adjungerade till styrelsen.

Viktiga datum för verksamhetsåret 2020-21 
Medlemsmöte som valupptakt, inkluderandeformellt möte för val av 
nomineringskommitté, (inför val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte), fastställande av 
kriterier inför nomineringar: 
Lördag 17 okt kl 09.30-14.00 prel Mantorp, ”Kyrkans hus”

Riks-POSKs kyrkodagar   6-7 febr 2021 (plats meddelas senare)
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Årsmöte tillika möte för fastställande av kandidatlistor till kyrkomötet och 
stiftsfullmäktige
Lördag 13 mars 2021, prel Domkyrkoförsamlingens församlingshem, Linköping

Boka in dagarna redan nu!

Riksföreningens årsmöte i Linköping 5 sept 2020
Planerat årsmöte i Riks-POSK är framflyttat till lördag den 5 september 2020. Valda 
ombud har fått information direkt om detta. Handlingar inför årsmötet kommer kontinuerligt
att läggas ut på POSKs hemsida. https://www.posk.se/2018-2021/arsmoten/arsmote-2020/
Mötet är offentligt och alla POSK-are hälsas välkomna.

Medlemsinventeringen 
Det saknas fortfarande kontaktuppgifter från flera POSK-föreningar och lokala grupper. 
Sändes till Johan Broman före 17 maj. (Kontakta Johan om något är oklart). Uppgifterna 
läggs in i ett gemensamt register som hanteras av Riks-POSK och detta gör det möjligt att 
snabbt nå ut med information. 

Medlemsavgift till stiftsföreningen
Det saknas fortfarande medlemsavgifter från en del föreningar/grupper och vi vill 
aktualisera att betald medlemsavgift är ett krav för att kunna komma ifråga för beviljande 
av stöd till valaktiviteter som stiftsföreningen kommer att utlysa.

Nästa POSK-NYTT 
Beräknas komma under tidig höst 2020.

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

För styrelsen i Linköpings stifts POSK-förening

Per.Eric Lindgren/ordf Lisbet Paulsson/sekr

Tag väl hand om Er och väl mött på våra samlingar!

https://www.posk.se/2018-2021/arsmoten/arsmote-2020/

