Avtal gällande POSKs servicebyrå
Mellan POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) och POSK i Vinkelboda pastorat
(gruppen) har följande avtal träffats.
1.

POSK åtar sig att kostnadsfritt tillhandahålla administrativt stöd och ekonomisk
förvaltning.

2.

I POSKs åtagande ingår att placera likvida medel, ta emot inbetalningar, göra
utbetalningar, upprätthålla medlemsregister, sköta löpande bokföring samt göra
grundbok, huvudbok, balans- och resultaträkningar efter varje årsskifte.

3.

Gruppen ansvarar för att alla verifikationer förvaras på ett betryggande sätt och
granskas av gruppens revisorer.

4.

Gruppen ansvarar själv för hantering av eventuell kontantkassa.

5.

Gruppen gör själv de utskick som informerar om att det är dags att betala årsavgift och
sköter allt annat som inte är direkt anknutet till ekonomiska transaktioner.

6.

Gruppen åtar sig att hålla kontakt med sina medlemmar och bistå POSK genom att se till
att alla uppgifter i registret är registrerade, korrekta och kontinuerligt uppdatera dessa.
Gruppen anlitar POSK att löpande registrera betalande medlemmar.

7.

I medlemsregistret lagras namn, personnummer, postadress, e-postadress,
telefonnummer, år för medlemskap samt senaste tre betalningstillfällen. Möjlighet finns
också att registrera aktuella uppdrag. Medlemmar som begär utträde stryks snarast
möjligt ur registret, den som inte förnyar sitt medlemskap gallras bort senast vid
påföljande årsskifte. Personer som innehar något förtroendeuppdrag för POSK inom
Svenska kyrkan kvarstår dock i registret så länge uppdraget varar.

8.

POSK och den stiftsförening inom POSK som gruppen tillhör har rätt att göra
direktutskick till gruppens medlemmar om gemensamma POSK-angelägenheter.

9.

Gruppen utser en eller två befullmäktigade personer som ansvarar för
kommunikationen med POSK, och att begärda utbetalningar är korrekta.

10. Gruppen bekräftar avtalet genom att överföra sina likvida medel utöver kontantkassa till
det av POSK anvisade kontot.
11. Avtalet löper per kalenderår och förlängs automatiskt om det inte sägs upp senast den
30 september av någondera parten.

Stockholm den

Vinkelboda den

Amanda Carlshamre, ordförande
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