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Det drar ihop sig till kyrkoval – Med mindre än ett år kvar är det dags 

att börja rusta för en valrörelse och göra vårt bästa, även om 

Coronapandemin har en förmåga att dämpa det mesta.  

 

Det är viktigt att inför kyrkovalet ställa frågor, samtala och inspirera varandra 

till aktiviteter så att många att bli intresserade; främst av att gå och rösta men 

även bli intresserade av att ställa upp som kandidater och vara bärare av 

POSKs värderingar för utveckling av hela Svenska kyrkan.  

 

Vision och program 2022–2025 
POSKs program inför mandatperioden 2022-2025 antogs av riksårsmötet den  

5 september 2020. Det är en vidareutveckling av POSKs tidigare program och 

speglar den värdegemenskap som finns inom POSK och den mångfald och 

rikedom som ryms inom Svenska kyrkan. Programmet finns att ladda ner på 

 

 https://www.posk.se/nyheter/posks-nya-vison-och-program.  

 

Det finns snart i en tryckt upplaga tillsammans med en POSK-tidning, som 

också distribueras som bilaga till Kyrkans tidning. Vi distribuerar efter hand  

och vid medlemsmötet i november.    

.  

 

UR KALENDARIET 

 

14 november 2020  

09.00- (ca) 14.30, Viby kyrka, Mantorp 

Medlemsmöte i pandemianpassad lokal 

med möjlighet till distans och luft under 

dagen. Maximalt 50 deltagare får delta 

fysiskt på plats.  Biskop Martin Modéus 

medverkar under förmiddagen. 

 

Kallelse till formellt medlemsmöte  

13.30-14.15  

samma dag och plats som ovan.  

Där behandlas följande: 

stiftsfullmäktigevalet, kyrkomötesvalet 

med fastställande av kriterier för 

nomineringskommittén samt val av 

nomineringskommitté. Valda ombud till 

årsmötet 2020 är ombud även för detta 

medlemsmöte. Möjlighet till digitalt 

deltagande i det formella medlemsmötet 

kommer att erbjudas.  

 

Riks-POSKs kyrkodagar 2021 

och stiftsföreningens årsmöte 

2021 
POSKs kyrkodagar anordnas enligt 

planering den 6-7 februari 2021,  

i Linköping  

Notera redan nu POSKs årsmöte  

13 mars 2021, 09.30-14.00 

plats meddelas senare 

NUMMER 2/2020 

Nyheter  

inför hösten  

och vintern 

Vad gör stiftsföreningen?   

Plan och prioriteringar av arbetet i stiftsföreningen 2020: 

1. Vara nätverksskapande mellan POSK-föreningar/grupper i Linköpings stift 

2. Uppmuntra, stödja och vara bollplank för POSK-föreningar/grupper i stiftet 

3. Initiera och stödja bildandet av nya föreningar inom stiftet och uppmuntra 

till god medlemsvård. 

4. Vara en länk mellan riksföreningen och de lokala föreningarna/grupperna 

5. Inför valrörelse, stimulera och koordinera valarbetet inom stiftet, efter 

ansökan från föreningar/grupper dela ut ekonomiskt bidrag till valaktiviteter 

6. Anordna och se till att nomineringar till stiftsfullmäktige och kyrkomöte sker 

på ett transparant och demokratiskt vis.  

Tio-punktsprogram 
 

Stiftsföreningen håller på att ta fram ett  

10-punktsprogram; ett valprogram, baserat 

på POSKs vision och program. Punkterna har 

direkt relevans för stiftsnivåns uppgifter och 

funktion.  

 

Programmet ska fastställas vid 

medlemsmötet den 14 november.  

 

https://www.posk.se/nyheter/posks-nya-vison-och-program


Nästa POSK-NYTT 

 

Sidan 2 

Valansvariga 
Per-Eric Lindgren, perlin15@gmail.com,  

Johan Broman, johan.broman@svenskakyrkan.se 

Lisbet Paulsson, lisbet.paulsson@gmail.com 

Sven-Gunnar Persson, svengunnarpersson15@gmail.com 

Dessa är utsedda till valansvariga med Per-Eric som valledare och sammankallande i gruppen. 

 Deras uppgift är att: 

• vara stiftsföreningens länk till stiftets POSK-grupper/-föreningar,  

• ta emot och se till att information från riksorganisationen POSK förs vidare,  

• ha behörighet att registrera POSKs kandidater till stiftsfullmäktige och kyrkomöte på ”val-webben” efter 13 mars 2021,  

• delegera till kontaktpersoner i varje POSK-förening/grupp att registrera kandidater i varje valkrets på lokal nivå, 

• tillse att kandidatpresentationer kommer in samt, 

• hålla sig informerad och uppdaterad på valfrågor genom att b l a deltaga i av stiftet ordnade informationsmöten  

och utbildningar.  

 

Vi påminner om att sända in namn och mailadresser på utsedda valansvariga i lokalföreningar/grupper, till Lisbet Paulsson, så 

snart som möjligt. Det saknas fortfarande uppgifter från flera lokalföreningar/grupper. 

 

Valbidrag 

Stifts-POSK kommer att utlysa bidrag att söka för 

information och planerade valaktiviteter.  

 

Mer information om detta i nästa POSK-NYTT 

Kommunikation 

Håll utkik på POSKs hemsida efter uppdateringar 

https://www.posk.se/linkopingsstift/  

Gemensam ingång till stiftsföreningen med e-postadressen: 

linkopingsstift@posk.se 

Ansvariga är Stefan Wengelin och Lars-Johan Sunnerberg  

 

Nästa POSK-NYTT kommer under senare delen av november 
. 

 

Inför valet 
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