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Verksamhetsberättelse för 2009 
 

Valår 2009 innebar för POSK i Onsala väldigt mycket arbete men också väldigt mycket 

glädje, då vårt idoga arbete resulterade i ett mycket bra resultat i kyrkovalet – vi tog 13 av 19 

mandat i Onsala kyrkofullmäktige. Detta strålande resultat kunde vi åstadkomma för att 

samtliga medlemmar arbetade för fullt med planering, utförande, paketering, utdelning, 

deltagande i möten, uppmuntrande och bedjande. Styrelsen vill ge en eloge till alla våra 

medlemmar. 

Styrelsen har haft 4 styrelsemöten under 2009 och vi har haft års- och nomineringsmöte. 

Utöver det har vi detta valår haft 7 medlemsmöten i samband med valet till kyrkofullmäktige 

– ett upptaktsmöte med andra obundna grupper i kontraktet, tre arbetsmöten för att ta fram ett 

valprogram och paketera 5000 ex för utdelning och 3 tillfälle då våra kandidater deltog i 

möten som Onsala församlings valnämnd planerade.  

Efter valet firade vi med en gemensam måltid för alla medlemmar.  

I november hade våra förtroendevalda 2 inspirerande strategimöten inför arbetet med det nya 

kyrkorådet. 

I januari deltog vi i POSKs kyrkodagar i Vadstena, anordnade av Riks POSK, och Riks 

POSKs årsmöte. Dessutom deltog vi under året i POSK i Göteborgs stifts års- och 

nomineringsmöte för stiftsfullmäktige- och kyrkomötesval samt nomineringsmöte för 

stiftsfullmäktigevalet i Kungsbacka kontrakt. Efter valet deltog vi i ett möte med POSK i 

Göteborgs stift och POSK i Göteborgs samfällighet för att analysera hur valet gick.  

Se nästa sida för en lista över våra lokala möten under året. 

POSK försökte få till stånd ett gemensamt utskick av valmaterial i samarbete med de andra 

nomineringsgrupper, det hade betytt att vi slapp dela ut själv. Tyvärr ville inte de andra 

grupperna gå med på det. Så vi fixade själva utdelande av nästan 5000 foldrar i 20 område i 

Onsala. 23 medlemmar deltog i arbetet. Det var en tung insats, och att döma från 

kommentarer på valdagen var det värt alla ansträngningar – många röstade för oss för att vi 

var ensam om att dela ut information i hela området.  

På själva valdagen turades vi om att stå utanför församlingshemmet och dela ut programmet. 

Kostnader inför valet bestod huvudsakligen av tryckerikostnader för 5000 foldrar i färg, 

kontorsmaterial för paketering och kostnader för annonser. Vi hade annonser i Norra Halland 

och Kungsbacka Tidning gemensamt med Tölö och Kungsbacka. Vi konstaterar att mer 

annonsering behövs. 

Under 2009 blev det inga ”trivselmöten”, som vi annars brukar arrangera. Det fanns varken 

tid eller ork med så mycket valarbete.  

Styrelsen under året bestod av Jeanette Nilsson, Henric Hultin, Brita Ahlqvist, Lars-Erik 

Holtsung och Heléne Svallingson. 

 

POSK i Onsala har för närvarande 38 medlemmar varav 4 st. har inte betalt medlemsavgift för 

2009. Behållning den 31 december 2009 var ……….. kronor. 

 

Styrelsemötesprotokollen och minnesanteckningar från 2009 finns tillgängliga vid årsmötet. 

http://www.posk.se/

