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Medlemsbrev till POSKare i Linköpings stift december 2016 

 
 
Hej POSK-vänner, 
 
Nya kyrkoåret har nyligen inletts och många av oss ser fram mot helgerna med rika möjligheter till 
gudstjänster och musik i våra församlingar. Samtidigt en tid för stillhet och eftertanke.  
 
Nästa år väntar med bl a kyrkoval i september och vi som aktiva POSKare har mycket att engagera 
oss i. Inför kyrkovalet skulle vi från stiftsföreningens styrelse vilja ta upp och berätta om några 
viktiga saker: 
 
 

 Kyrkodagarna 21 – 22 januari 2017 i Råsunda kyrka. Riks-POSKs årliga kyrkodagar, 
med temat Kyrkoval 2017, äger nästa år rum i Råsunda, läs vidare och anmäl dig på länken 
http://www.posk.se/handelse/posks-kyrkodagar-2017/ 
Anmälningsavgiften betalas i flera fall av den lokala posk-föreningen och resekostnaden står 
riks-POSK för. 
 

 Medlemsregistret och POSK-bulletinen. Får du inte redan nu POSK-bulletinen så 
registrera dig på POSKs hemsida så får du varje månad ett nyhetsbrev fullmatat med viktiga 
och intressanta saker för dig som POSKare. http://www.posk.se/ 
 

 Inför registreringen av kandidatlistor till kyrkovalet kommer POSKs företrädare i stiftet 
att delegera uppdraget vidare till kontaktperson i pastorat/församling. Ett krav är att varje 
kontaktperson har elektroniskt bank-ID. Detta eftersom registreringen av listor kommer att 
ske elektroniskt till nästa val.  

 
 För framtagandet av kandidater till våra listor inför valen till kyrkomöte och 

stiftsfullmäktige kommer nomineringskommittéer att arbeta. Nomineringskommittén till 
kyrkomöteslistan består av en företrädare från varje valkrets samt en person från stifts-
POSKs styrelse. Mer information kring processen kommer i nästa nyhetsbrev. Våra 
kandidatlistor till kyrkomöte och stiftsfullmäktige kommer att fastställas vid stifts-POSKs 
årsmöte som äger rum lördagen den 11 mars i Linköping. Boka gärna in detta datum redan 
nu. 

 
Kontakta gärna någon i Stifts-POSKs styrelse om du undrar över något eller vill ge återkoppling 
kring dessa eller andra frågor. Vi planerar att återkomma med fler nyhetsbrev med viktig 
information under valåret 2017. 

 
Stifts-POSK styrelse vill tacka alla engagerade och aktiva Poskare i stiftet för allt viktigt och 
värdefullt arbete under året och tillönska en God Jul och Gott Nytt År, 
 
genom  
Per-Eric Lindgren, ordförande  
Tel 0700 89 68 52, e-post: perlin15@gmail.com 
 


