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Verksamhetsberättelse för 2017 
 

POSK i Onsala hade den 31 december 2017 45 medlemmar. Behållning den  

31 december 2017 var 2060,70 kronor. 

Styrelsen under år 2017 bestod av Jeanette Nilsson, Henrik Svennberg, Christer Änghede, 

Gunilla Lundgren, Eva Lindström, Nils-Erik Israel och Inger Gertsdotter. Styrelsen har 

under året haft 1 konstituerande möte och 5 styrelsemöten. 

Årsmötet hölls den 23 mars 2017 i Onsala församlings café. 24 medlemmar deltog. Det har 

varit många medlems- och kandidatsmöten under året. 

22 januari Styrelsemöte. 

9 februari Medlemsmöte – godkände valprogrammet och diskuterade hur vi får 

fler kandidater. 

5 mars Styrelsemöte, valberedning deltog. 

23 mars Års- och nomineringsmöte. 

18 april POSK i Göteborgs stifts årsmöte i Göteborg, ingen från POSK i 

Onsala deltog. 

11 maj Styrelsemöte. 

3 augusti Styrelsemöte. 

23 augusti Styrelsemöte. 

24 augusti Medlemsmöte – arbetsmöte för att iordning göra utskick av 

valprogrammet. 

25 augusti – 

10 september 

Utdelning av valprogram för POSK och Frimodig Kyrka. 

27 augusti Kyrkkaffe med val information. 

4 september Valdebatt (ordnat av Valnämnden). 

10 september Kyrkkaffe – träffa kandidater. 

17 september Valdagen – utanför vallokal och valvaka 

28 september Kandidatmöte – firande. 

19 november Kandidatmöte - genomgång av vad som väntar i kyrkofullmäktige och 

kyrkoråd. 

 

Under valåret 2017 har POSK i Onsalas fokus varit valarbete inför kyrkovalet den 17 

september. Det var en alldeles enastående bra gensvar till vår sökande efter kandidater till 

Kyrkofullmäktige, så att vi kunde ha en valsedel med 36 namn. Ett stort och innerligt tack 

till alla som ställde upp på listan, deltog i arbetsmöten, informationsmöten och valdebatten, 

delade ut valprogrammet samt bemannade området utanför vallokalen på valdagen.  

För första gången bjöd vi in till en valvaka från kl.20 på valkvällen – 10 kandidater kom, 

och det var trevligt.  

http://www.posk.se/
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Vi sparar pengar under mellanvalsåren till valutgifterna under valåret. Så vi hade tillräckligt 

pengar för att trycka valfoldrar, köpa gem och annat som behövdes och annonsera i Norra 

Halland. 

I kyrkovalet 2017 hade Onsala tre nomineringsgrupper, så det var inte en överraskning att 

POSK i Onsalas majoritet i Onsala församlings kyrkofullmäktige nu är bara 66 % mot 34 %. 

Förgående mandatperiod då det fanns endast två nomineringsgrupper var det 82 % mot  

18 %. Resultatet för valet 2017. 

 

Slutgiltigt valresultat 

 

Namn  Antal röster  Procent Antal mandat 

POSK    701   66,0%    17 

Frimodig Kyrka  174   16,4%      4 

Borgerligt Alternativ  187   17,6%      4 

 

Det kan nämnas att POSK i Onsala hade fyra kandidater i valet till Stiftsfullmäktige i 

Göteborgs stift och en i valet till Kyrkomötet. Vi har nu en suppleantplats i stiftsfullmäktige. 

 

Mötesprotokollen från 2017 finns tillgängliga vid årsmötet. 

 

Onsala den 21 februari, 2018 

 

 

 

 

 

  

Jeanette Nilsson, ordförande Inger Gertsdotter, vice ordförande Nils-Erik Israel, Kassör 

 

 

 

 

  

Eva Lindström, sekreterare Henrik Svennberg Christer Änghede 

 

 

 

 

  

Gunilla Lundgren   

 


