
 
 

 
 

 

Årsmöte POSK på Öster 25 mars 2019 

Ärende 9 Motion om namnändring 
Det har kommit in en motion till årsmötet från medlem Mats Rimborg. Han skriver 
 
Motion om byte av föreningens namn 
 
Föreningens namn är som bekant POSK på Öster. Det finns en god historisk 
förklaring till detta eftersom det började som ett informellt samarbete mellan de tre 
POSK-föreningarna i Örgryte, Härlanda och Björkekärrs församlingar. Då var POSK 
på Öster ett bra samlingsnamn, bildat på samma sätt som till exempel Kristna 
samarbetsrådet på Öster. Någon annan kyrklig beteckning för området fanns inte då. 
Men nu har Örgryte pastorat bildats genom en samverkan av de fyra församlingarna 
Örgryte, Sankt Pauli, Härlanda och Björkekärr, vilket omfattar precis samma område 
som POSK på Öster. 
 
Eftersom POSK på Öster är medlem i POSK i Göteborgs stift och en del av den stora 
gemenskapen av POSK-grupper i hela landet är Öster ingen bra bestämning av var 
gruppen finns, och en utomstående som letar efter en lokal grupp att vara med i har 
svårt att förstå vad POSK på Öster är. På POSKs webbplats står det redan POSK i 
Örgryte pastorat (POSK på Öster). 
 
Förslag 
 
- att årsmötet beslutar att byta namn på föreningen från POSK på Öster till POSK i 
Örgryte pastorat. 
- att uppdra åt styrelsen att genomföra beslutet under år 2019. 
 
Göteborg den 6 februari 2019 
Mats Rimborg 
 

Styrelsens förslag 
Styrelsen behandlade motionen vid sitt sammanträde den 17 februari och förslår årsmötet att 
besluta om namnbyte på föreningen från POSK på Öster till POSK i Örgryte pastorat. 
Styrelsen konstaterade att området som är Örgryte pastorat kallas ”Härlanda-Örgryte” och att 
”Östra Göteborg” inte är samma sak, utan istället området i Nylöse pastorat.  
Att då kalla föreningen ”POSK på Öster” kan bli missvisande.  
  
Styrelsen 
- förslår årsmötet att besluta om namnbyte på föreningen från POSK på Öster till POSK i 
Örgryte pastorat och genomföra ändringar i stadgarna i enlighet med namnbytet. 


