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Verksamhetsberättelse för 2013 
 

Verksamheten under hela 2013 var fokuserat på kyrkovalet den 15 september. Styrelsen, 

valberedningen och alla medlemmar har lagt ner ett enormt arbete. Valets resultat blev väldigt 

bra. POSK i Onsala fick 686 röster, 82,25 %, och det gav 21 mandat i kyrkofullmäktige. För 

första gången fanns bara två nomineringsgrupper. Den andra gruppen, Borgerligt alternativ, fick 

148 röster, 17,75 %, som gav 4 mandat. POSK har egen majoritet, och vi måste betrakta denna 

framgång som ett bönesvar. 

POSK i Onsala ha för närvarande 34 medlemmar. Behållning den 31 december 2013 var  

36,70 kronor. 

Styrelsen under år 2013 bestod av Jeanette Nilsson, Brita Ahlqvist, Henrik Svennberg,  

Christer Änghede, Lars Magnusson januari – februari och Gunilla Lundgren mars - december. 

Styrelsen har haft fem ordinarie styrelsesammanträden under 2013 och vi har haft årsmöte med 

efterföljande nomineringsmöte. Utöver detta har vi i detta valår haft många andra 

sammanträden, arbetsmöten och aktiviteter, både inom gruppen och i samband med den andra 

nomineringsgrupp, Borgerligt Alternativ, med Tölö-Älvsåker kyrkliga samfällighet och med 

andra nomineringsgrupper inom kontraktet. 

POSK i Onsala deltog under året i POSK i Göteborgs stifts årsmöte, POSKs kyrkodagar i 

Sollentuna och Riks POSKs årsmöte i Nässjö. 

13 februari Informationsmöte för ungdomar på onsdags café. Borgerligt Alternativ 

inbjöds. 

21 januari Styrelsemöte hos Jeanette Nilsson. 

4 mars Års- och nomineringsmöte i församlingshemmet. 

18 mars Styrelsemöte hos Brita Ahlqvist. 

2 maj Möte med Fria Listan i Tölö-Älvsåker kyrkliga samfällighet i 

församlingshemmet för att utforma en gemensam annons. 

6 maj Möte med Tölö-Älvsåker i Tölö församlingshem – fortsatt arbete med 

annonsen. 

13 maj Diskussion om eventuella mål för kyrkorådet 2014 – 2017 för POSK i Onsalas 

medlemmar. 

3 juni Styrelsemöte hos Jeanette Nilsson. 

29 juli Styrelsemöte hos Brita Ahlqvist. 

27 augusti Valfoldrar- och valsedelpaketering i församlingshemmet, gjort av 15 av våra 

kandidater. 

29 augusti Valupptakt med grillfest på Noas Ark tillsammans med Borgerligt Alternativ. 

27 augusti –  

9 september 

Utdelning av valfoldern till alla hushåll i Kungsbacka. Alla våra kandidater 

deltog i utdelningen. 

5 september Valinformation på Kungsbacka torg tillsammans med Tölö-Älvsåker, Fjärås 

och Kungsbacka nomineringsgrupper och till föräldrar på Noas Ark 

tillsammans med Borgerligt Alternativ. 

12 september Valinformation till föräldrar på Noas Ark tillsammans med Borgerligt 

Alternativ. 

http://www.posk.se/
http://www.borgerligtalternativ.nu/
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15 september Information utanför vallokalen och valvaka i församlingshemmet. 

30 september Informations- och diskussionsmöte för de nyligen valda ledamöterna och 

ersättare i Onsalas kyrkofullmäktige hos Jeanette Nilsson 

20 oktober Styrelsemöte i församlingshemmet. 

 

Styrelsemötesprotokollen och minnesanteckningar från 2013 finns tillgängliga vid årsmötet. 

 

Onsala den 5 februari, 2014 

 

 

 

 

 

  

Jeanette Nilsson, ordförande Brita Ahlqvist, Kassör Gunilla Lundgren 

 

 

 

 

  

Henrik Svennberg Christer Änghede  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketering av foldrar och valsedlar 

 

 
Valinformation i Kungsbacka 

 

 

 
 

Grillfest - valupptakt på Noas Ark 

 


