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POSK – FÖR EN FRI KYRKA 

Om POSK

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, !nns till 
för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform för att 
ställa upp i kyrkovalet och ta ansvar som förtroendevalda i 
Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt 
parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett 
sekulärt partiprogram. 

POSK ger en möjlighet för dig som vill rösta på kandidater i 
kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda har en-
gagemanget för kyrkan som sin huvudsakliga utgångspunkt. 

Rekryteringsbasen för POSK är gudstjänst- och försam-
lingsgemenskaperna kring våra kyrkor. Det är gemenskapen 
och det lokala förtroendet i församlingen som avgör vilka 
som företräder POSK.  

POSK:s vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap 
som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar 
tydligt om Jesus Kristus. POSK har idéerna för framtiden 
och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som 
rymmer mångfald och präglas av respekt.

Några av våra kandidater

Sven Sandström 

“Jag vill jobba för att 
minska klimatpåverkan 
och stötta etablering av 
förnyelsebar elproduk-
tion.”

Cecilia Lundberg 

“Kyrkan ska vara  
tillåtande för alla. 
Mångfald berikar.”

Cecilia Schelin  
Seidegård 
“Svenska kyrkan värnar 
om viktiga värden i vårt 
samhälle - gemenskap, 
kärlek och viljan att 
göra gott”

Rolf Öström 

“Kyrkan skall fortsatt 
värna kulturella värden. 
Kyrkorummet skall vara 
en plats för tankar.”

Åsa Wackelin Flanking 
 
“Jag vill jobba för att vi 
ska bli "er medlemmar 
och ly#a fram hur 
mycket man får för sitt 
medlemskap.”

Anne Dungner 

“Kyrkomusiken ska ha 
ett stort utrymme i vår 
kyrka. Den omfattar 
både tradition och 
förnyelse.”

Daniel Hillström 

“Bejaka det !na i 
kyrkans tradition, 
kulturarv, medmänsk-
lighet för att möta olika 
livssituationer.”

Inger Harlevi 

“Slå vakt om Visby sti#s 
roll för utlandskyrkan 
(SKUT) och tillräcklig 
nationell !nansiering”

Johan Fällman 

“Vi ska vara lyhörda 
mot våra medlemmar. 
Att vara relevant är en 
framgångsfaktor.”



Visby Domkyrkoförsamling 
POSK har ha# ansvaret under de senaste 4 åren i gott 
samarbete med övriga nomineringsgrupper. Vi är stolta och 
känner glädje över att ha fått vara en viktig del i ett stort 
förändringsarbete. Vi söker fortsatt förtroende och vill där-
för:  

- Bedriva en bred verksamhet i alla tre kyrkorna i 
Visby 

- Etablera ett Ungdomens hus så att det blir en plats 
för unga att dela tro, liv och gemenskap  

- Erbjuda verksamheter där olika åldrar kan mötas 

- Skapa vi-känsla med stort utrymme för dem som 
vill engagera sig 

- Utveckla domkyrkans roll som hela Gotlands kate-
dral   

- Ha en aktiv roll i samhället för att möta människor 
i deras vardag  

- Prioritera miljöarbetet och ta klimatkrisen på all-
var genom konkreta insatser. 

Kyrkomötet

POSK är den näst största nomineringsgruppen i 
kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 
POSK har en av två platser från Visby sti# – och den plat-
sen vill vi behålla och kunna påverka med våra frågor på 
nationell nivå. Vi vill: 

- Aktivt stå upp för Visby sti#s ställning inom 
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)  

- Slå vakt om församlingarnas självbestämmande 
och dess roll som primär enhet inom Svenska kyr-
kan och motverka centralisering 

- Införa indirekta val av ledamöter till kyrkomötet  

- Möjli%öra fri församlingstillhörighet 

- Driva frågan att staten höjer stödet till kyrkoan-
tikvarisk ersättning för att vårda det kyrkliga kul-
turarvet 

- Sköta Svenska kyrkans skog och mark på ett lång-
siktigt e&ektivt, etiskt och ekologiskt hållbart sätt. 

Stiftsfullmäktige 

Den viktigaste uppgi#en för sti#et är att stötta ett aktivt 
arbete på församlingsnivå. Kyrkan har en viktig roll för 
utvecklingen av Gotlands landsbygd. POSK i Visby sti# vill 
därför:

- Utveckla tillgängligheten till det kulturarv som 
kyrkor och kyrkogårdar utgör 

- Främja pilgrimsturismen och utveckla upplevelse-
värdena längs pilgrimslederna 

- Bedriva ett aktivt samarbete med kulturlivet och 
framhålla kyrkomusikens omistliga värde 

- Göra det enkelt att engagera sig som frivillig   

- Att Birkagården och Sjukhuskyrkan fortsätter vara 
viktiga delar av Sti#ets diakonala arbete  

- Att Sti#et stödjer församlingarnas arbete med 
barn och unga  

- Sköta Sti#ets skog och mark på ett långsiktigt 
e&ektivt, etiskt och ekologiskt hållbart sätt.


