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2020 går mot sitt slut, julen närmar sig och snart säger vi Gott Nytt År 

2021. Kyrkovalet kommer allt närmare och vi får hoppas att vaccinet 

hjälper oss tillbaka till normalläge så småningom. Vi är redan igång 

med förberedelser inför valrörelsen och har kontakt med 

nomineringskommitté och valansvariga kontaktpersoner inför 

framtagning av kandidatlistor.  

 

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

till aktiviteter så att många blir intresserade att ställa upp som kandidater och 

vara bärare av POSKs värderingar för utveckling av hela Svenska kyrkan. Men 

framförallt allt att många blir intresserade av att gå och rösta och lägga sin röst 

på POSK.  

Medlemsmötet genomfördes den 14 november som ett digitalt möte och det 

deltog 29 personer.   

.  

 

UR KALENDARIET 

 

Informationsmöte med 

valansvariga kontaktpersoner  
23 januari kl 13.30-15.00  

Valansvariga kontaktpersoner inbjudes till 

digitalt informationsmöte. 

Separat kallelse kommer att skickas ut. 

 

Riks-POSKs kyrkodagar 2021 

och stiftsföreningens årsmöte  
6-7 februari  

POSKs kyrkodagar anordnas enligt 

planering och det blir ett digitalt möte.  

 

POSKs årsmöte  

13 mars, 09.30-14.00 

mötesform meddelas senare 

 

 

 

NUMMER 3/2020 

Nyheter och 

julhälsningar 

Stiftsföreningen och kyrkovalet 2021 
 

I medlemsmötet den 14 november antogs ett program i form av 12 punkter. 

Dessa punkter utgör en ”palett” som POSK-föreningarna/grupperna kan 

använda i sitt lokala valarbete. Styrelsen fick vid medlemsmötet i uppdrag att 

konkretisera 3–4 stiftsspecifika punkter som kan användas i valrörelsen.  

Styrelsen bereder detta och de stiftsspecifika punkterna föreläggs årsmötet för 

beslut den 13 mars 2021. Samtliga punkterna antagna vid medlemsmötet 

utsändes nu åter till POSK- föreningarna/grupperna och enskilda medlemmar.  

 

POSKs Vision och program 

2022-2025, tidning och 

kortprogram 
 

Programmet och tillhörande tidning finns att 

ladda ner på 

https://www.posk.se/nyheter/posks-nya-

vison-och-program. Det finns en tryckt 

upplaga tillsammans med en POSK-tidning, 

som kan beställas hos Lisbet Paulsson. 

Leverans efter överenskommelse vid 

beställningen.  lisbet.paulsson@gmail.com 

eller telefon 070-5443110. Håll utkik på 

hemsidan efter ett kortprogram som är på 

väg ut! 

 

 

Nyheter och 

information 

Varje kandidat som ställer upp i kyrkovalet måste skriva under en 

kandidatförklaring. Det gäller både valet till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige 

och kyrkomötet. Information om detta finns hos valansvariga 

kontaktpersoner i pastorat och församlingar.  

Kandidatförklaring  

/www.svenskakyrkan.se/filer/1730781/KV21_Bl5_Kandidatförklaring.pdf  

 

https://www.posk.se/nyheter/posks-nya-vison-och-program
https://www.posk.se/nyheter/posks-nya-vison-och-program
mailto:Lisbet.paulsson@gmail.com


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. Denna grupp får behörighet att 

som företrädare registrera kandidatlistor för 

Linköpings stift till kyrkovalet. 

 

Valbidrag 

Mer information och möjlighet till digital ansökan 

om valbidrag på stiftsföreningens hemsida vilket 

kommer att läggas ut i början av januari 

 

 

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 i slutet av mars 2021 
. 

 

Rutiner, tidplan inför nomineringar samt 

ansvarsfördelning inför kyrkovalet 2021 

Valkretsarna i stiftet utgörs av de sex kontrakten, vilket innebär att POSK-

föreningar/grupper och enskilda medlemmar måste samarbeta i framtagande av 

listor. Följande listor ska tas fram: 

Kyrkomöteslista: Särskild utsedd nomineringskommitté med representation från 

respektive valkrets(kontrakt),  förslaget lämnas senast 8 februari till 

stiftsföreningen, för fastställande vid årsmötet 13 mars. 

Stiftsfullmäktigelistor: En lista per valkrets(kontrakt), förslag tas fram av 

valansvariga kontaktpersoner i POSK-föreningar/grupper i samverkan. Förslag 

lämnas senast 26 februari till stiftsföreningen, för fastställande vid årsmötet den 13 

mars 

Kyrkofullmäktigelistor i pastorat och församlingar: Valansvariga kontaktpersoner i 

POSK-föreningar/grupper tar fram listor, vilka fastställs av respektive POSK-

förening/grupp och ska vara registrerade senast 15 april. 

 

Stiftsföreningens styrelse vill rikta ett hjärtligt och varmt tack till alla trogna och 

uthålliga POSKare som kämpat vidare med nya digitala mötesformer som den 

alltjämt svåra pandemisituationen tvingat oss till. Vi har alla försökt att med 

kreativa lösningar få det så viktiga nätverksbyggandet vi alla så väl behöver, att 

fungera. Med tillförsikt och gott mod ser vi fram mot kommande vår och har goda 

förhoppningar att vaccin och värmande vårljus ska begränsa pandemins grepp  

om oss och på sikt göra att vi åter kan samlas till ”fysiska” möten.  

Vi vi tillönska alla en riktigt fridfull och välsignad julhelg så gott det går under de 

rådande omständigheterna och ett gott nytt år 2021! 

Sköt om dig, var vid gott mod och håll ut 

 

Stiftsföreningens styrelse genom 

Lisbet Paulsson och Per-Eric Lindgren  
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