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Följebrev,  
förslag till vision och program inför kyrkovalet 2021 för POSK. 
 
 
Hej! 
Nu är det dags för en remissrunda av ett nytt program för POSK inför nästa kyrkoval 
och mandatperioden 2022-2025. Den som är väl bekant med vårt program sedan 
tidigare kommer att se att det finns många likheter men också några skillnader. Vi 
hoppas att programmet ska kännas uppmuntrande och inspirerande och att ni tar er 
tid att samtala om det och inkomma med remissvar senast den 15 december, så att vi 
tillsammans vid årsmötet den 9 maj i Linköping kan anta ett nytt program att arbeta 
utifrån under nästa mandatperiod! 
 
Vi vet redan nu att det finns ett par stycken som vi kommer att behöva se över under 
våren utifrån hur höstens arbete nationellt ter sig: 
 
I höst prövas en ny ordning med tematiska kyrkomöten. Temat för årets kyrkomöte är 
undervisning där vi förväntas samtala, diskutera och motionerna endast på temat. I 
och med temat kommer vi också att få lite mer information kring vad kyrkostyrelsens 
satsning genom Programmet för lärande och undervisning innebär och det kommer 
med största sannolikhet att påverka vilka frågor POSK vill driva på temat under nästa 
mandatperiod. Så, stycket och att-satsen om lärande och undervisning (en lärandeplan 
för församlingarna) kommer kanske att behöva uppdateras så småningom. 
 
Ett annat område där det är svårt att sia kring var vi står om några år är kring 
kyrkomusiken och dess satsningar. Ett nationellt musikråd är tillsatt och har arbetat i 
drygt ett år i skrivande stund och en musikkommitté är tillsatt för att arbeta vidare 
med musiken i handboken. Deras arbete (och kyrkokansliets strävan) kan givetvis 
också komma att påverka våra att-satser inför den kommande mandatperioden. I 
dagsläget vill vi verka för det som står i vårt program, men när vi träffas i maj till 
årsmöte kanske en del frågor lösts upp och nya uppdrag fördelats dessa två 
arbetsgrupper. 
 
Givetvis ses också programmet i sin helhet över efter remissrundan men vi hoppas att 
du ska inspireras när du läser detta förslag, gärna få en och annan tankeställare men 
därmed inte låta det stanna där. Har du frågor? Ställ dem! Hör av dig till informatör 
Victor Ramström på info@posk.se. Jag önskar er goda samtal, en stor portion 
framtidsspaning för de sammanhang ni står i och ett gott arbete med remissvar så 
småningom! 
  
 
För styrelsen, 
Amanda Carlshamre  
 
 


