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Ett nytt år har börjat och kyrkovalet kommer allt närmare, vilket 

innebär en hel del förberedelser för oss POSK-are. Vi är i full gång 

med att rekrytera kandidater till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och 

kyrkofullmäktige. Ett viktigt årsmöte väntar oss den 13 mars med 

många kloka beslut.   

 

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 att många blir intresserade av att gå och rösta och lägga sin röst på 

POSK.  

.  

 

ÅRSMÖTE 

Lördagen den 13 mars 09:30-12:30 

Missa inte vårt digitala årsmöte. Oavsett 

om du är ombud eller medlem är du 

varmt välkommen att delta. Handlingar 

kommer samt möteslänk skickas till alla 

anmälda, veckan innan årsmötet. Du 

hittar anmälningslänk och mer 

information på stiftsföreningens hemsida: 

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

ote/ 

 

Anmälan senast den 6 mars 
 

 

VALBIDRAG 

Valbidrag som sökts vid den nyligen 

avslutade ansökningsperioden med 

deadline den 15 februari kommer att efter 

beslut i stiftsföreningens styrelse att 

betalas ut till de sökande inom de 

närmaste veckorna. Om medel kvarstår 

kommer ytterligare en utlysningsperiod 

senare under våren. Håll utkik på 

hemsidan. 

NUMMER 1/2021 

Inför våren och 

det kommande 

kyrkovalet  

 

Var hittar jag den senaste informationen? 

Håll utkik på POSKs hemsida efter uppdateringar 

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

 

Ansvariga är Stefan Wengelin och Lars-Johan Sunnerberg  

Vill du ha dialog med någon av stiftets valföreträdare tveka inte att 

kontakta Lisbet Paulsson, Johan Broman Sven-Gunnar Persson 

eller Per-Eric Lindgren,  

e-post: perlin15@gmail.com tel 0700 89 68 52 

 

Valansvariga kontaktpersoner 

 

Vi har i Grupp- och kandidatsystemet 

registrerat 16 kontaktpersoner som har 

behörighet att registrera kandidater till 

kyrkofullmäktigelistor i pastorat och 

församlingar. De tar också in de 

kandidatförklaringar som varje kandidat  

ska fylla i och underteckna.  
 

Nästa POSK-NYTT kommer i slutet av mars 
. 

Listor - påminnelse 
Kyrkomöteslistan/förslag har inkommit från nomineringsgruppen och kommer 

att skickas ut till anmälda medlemmar inför årsmötet.   

Stiftsfullmäktigelistorna/förslag ska vara inne 26 februari för fastställande på 

årsmötet den 13 mars.  

Kyrkofullmäktigelistor tas fram av valansvariga kontaktpersoner i POSK-

föreningar/grupper.  Listorna ska vara registrerade senast 1 april enligt särskild 

rutin. 

 

Kandidatförklaring 

Du som ställer upp som kandidat på en eller flera listor 

ska fylla i en kandidatförklaring och underteckna denna 

manuellt. Du hittar blanketten under 

https://www.posk.se/linkopingsstift/kyrkoval/ Den måste 

skrivas under personligen och skickas till respektive 

kontaktperson för POSK. Det har gått ut ett brev till 

utsedda kontaktpersoner kring hanteringen av 

kandidatförklaringar.  
 


