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Årsberättelse för POSK i Örgryte pastorat 2019  
  
Den 28 april 2015 i Härlanda församlingshem bildades POSK i Örgryte pastorat, under 
namnet POSK på Öster, av det som varit POSK i Björkekärrs, Härlanda, Sankt Pauli och 
Örgryte församlingar. 
 
Årsmöte för 2019 hölls 25 mars i Härlanda församlingshem. Årsmötet inleddes med ett 
föredrag av Nils Olof Ericsson som berättade om sina kinaresor och erfarenheter av många år 
som kulturattaché och resande i Kina. 
 
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande och minst sex ledamöter. I styrelsen ska det 
finnas minst en representant som är aktiv i Björkekärrs, Härlanda, Sankt Pauli och Örgryte 
församling. 
Fram till årsmötet bestod styrelsen för POSK på Öster av  

• Carina Etander Rimborg, ordförande  
•  Inger Mjörnvall, Björkekärr  
• Iréne Sjölander, Björkekärr  
• Anders Götborg, Härlanda  
• Lennart Nilsson, Härlanda  
• Meri Brandel, Örgryte  
• Karin Hagelberg, Örgryte  
• Nils Olof Ericsson Sankt Pauli  

 
Ersättare:  

• Stina Knutsson, Härlanda  
• Emma Dahlgren Mensah, Härlanda  

 
Vid årsmötet valdes  

• Carina Etander Rimborg, ordförande (omval)  
• Inger Mjörnvall, Björkekärr (omval)  
• Iréne Sjölander, Björkekärr (omval)  
• Anders Götborg, Härlanda (omval)  
• Lennart Nilsson, Härlanda (omval)  
• Meri Brandel, Örgryte (omval)  
• Karin Hagelberg, Örgryte (omval)  
• Nils Olof Ericsson Sankt Pauli (omval) 

 
Ersättare:  

• Stina Knutsson, Härlanda (omval)  
• Maud Backman, Björkekärr (nyval) 

 
Styrelsen beslutade att inom sig välja Lennart Nilsson till vice ordförande, Inger Mjörnvall till 
sekreterare och Irene Sjölander till kassör.  
 
Årsmötet beslutade också om stadgeändringar vilket innebar att namnet ändrades från POSK 
på Öster till POSK i Örgryte pastorat. Dessutom gjordes några små språkliga ändringar. 
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Styrelsen har träffats fem tillfällen 2019: 21/1, 25/3 (årsmöte), 9/5, 29/8, 11/10. Däremellan 
haft kontakt via e-post. 
 
Den 6 oktober genomfördes nomineringsval till församlingsråden i de fyra församlingarna i 
Örgryte pastorat. Inför detta möte träffades styrelsen för att samråda om kandidater och 
planerade också för närvaro vid de olika valtillfällena. Kyrkofullmäktige hade beslutat om 
nya regler för församlingsråden, vilket innebär att det kunde vara olika antal ledamöter i de 
olika församlingarna, något som POSK önskade redan vid valet förra gången. Nya 
församlingsråd beslutades på kyrkofullmäktige 4 november 2019. 
 
Styrelsen hade för avsikt att svara på riks-POSK:s remiss om handlingsprogrammet och hade 
också skickat ut remissen till alla medlemmar för synpunkter. På grund av personliga 
händelser ställdes det mötet in och något remissvar skickades inte till riksorganisationen.  
 

POSK är representerade enligt följande i olika organ 
Kyrkorådet: 
Meri Brandel (även i arbetsutskottet) 
Stina Knutsson 
Ersättare: 
Nils Olof Ericsson 
Mart Saar 
 
Församlingsråden 
Björkekärrs församling Härlanda församling 
Inger Mjörnvall, ordförande Stina Knutsson 
Ann Margret Hamrin Lennart Nilsson  
Mats Rimborg 
Klara Molander  Sankt Pauli församling 
Maud Backman  Nils Olof Ericsson 
Ersättare:   
Mart Saar Örgryte församling 

Iréne Sjölander Meri Brandel 
 Magdalena Hagelberg 
 Margareta Unander 
  
POSK-representant  i kyrkofullmäktiges presidium: 
Carina Etander Rimborg, 2:e vice ordförande  

Övriga POSK-möten 
Representanter för styrelsen har också närvarat vid Göteborgs POSK:s höstmöte och årsmöte 
och vid riks-POSK:s årsmöte.  

• Carina Etander Rimborg sitter också i kyrkomötet och är där andre vice ordförande. 
• Mats Rimborg är kassör i riks-POSK:s styrelse, samt ordförande för POSK i 

Göteborgs stift. Han sitter också med i stiftsstyrelsen i Göteborg. 
• Karin Hagelberg är vice ordförande för Svenska kyrkan i Utlandet (SKUT-rådet) i 

Göteborgs stift, samt vice ordförande i Kyrkans Familjerådgivning i Göteborgs stift. 
• Mart Saar och Meri Brandel är ledamöter av Göteborgs begravningssamfällighet. 
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Medlemmar och ekonomi 
Efter ett erbjudande (2018) från POSK i Göteborgs stift använde sig styrelsen av deras 
servicebyrå, vilket innebar att föreningens medlemsavgifter under 2019 sattes in på deras 
klientmedelskonto och vår lokala POSK-förening behövde då inte betala bankavgift.  
Stifts-POSK åtog sig att kostnadsfritt tillhandahålla administrativt stöd och ekonomisk 
förvaltning, där medlemsregister, löpande bokföring och även balans- och resultaträkning 
efter varje årsskifte skulle utföras. Från 2020 har denna tjänst tagits över av riks-POSK. 
 
Den 31 december 2019 hade föreningen 42 betalande medlemmar. Inför kyrkovalsåret 2021 
fanns det 12 485 kronor i kassan, som nu sakta byggs upp.  
 
 
På styrelsens uppdrag  
/Carina Etander Rimborg, ordförande  

 


