
Verksamhetsberättelse för POSK 2020 
POSKs ändamål är att främja möjligheten att på partipolitiskt oberoende grund åta sig 
förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan och vi arbetar för att det i kyrkliga val väljs personer som lever i 
kyrkans gemenskap och därmed har insikt i kyrkans frågor. POSK vill reformera och förenkla kyrkans 
organisation och valsystem så att de är ett uttryck för Svenska kyrkans teologiska självförståelse.  

2020 i sammanfattning 
2020 blev året som många inte trodde att vi skulle få uppleva. Ett år där mycket sattes på paus på grund av 
pandemin och vi lärde oss att använda den digitala mötestekniken. Trots att det blev ett annorlunda år så har 
en hel del av det som planerats ändå kunnat genomföras. Mycket förberedelser inför kyrkovalet har kunnat 
göras och kyrkomötesgruppen har samlats vid fler tillfällen än någonsin. Vid det digitala riksårsmötet antogs 
POSKs nya program inför kyrkovalet och den kommande mandatperioden och ett nytt medlemssystem kom 
också på plats som kunde visa att vi är många fler medlemmar i POSK än vi tidigare trott.  

Styrelsen 
Styrelsen har träffats för styrelsemöte sju gånger under året:  

• 31 januari, i Sollentuna 
• 17 mars, digitalt 
• 4 april, digitalt 
• 14 april, digitalt 
• 22-23 augusti, digitalt 
• 5 september, digitalt  
• 14 november, digitalt  

Däremellan har styrelsen haft fortlöpande kontakter i form av e-postkorrespondens. Till stor del är arbetet 
inriktat på att stärka POSK som organisation och göra förberedelser inför kyrkovalet. Under året har mycket 
arbete lagts vid det nya förslaget till program. 

Ekonomi 
Under året har POSK haft intäkter på 1 467 223,10 kr, varav det allra mesta är ett mandatbidrag för POSKs 
mandat i kyrkomötet, och kostnader på 854 086,94 kr. Detta ger ett resultat på 613 136,16 kr vilket är bättre 
än budgeterat resultat med ca 46 000 kr.  
Efter synpunkter av årsmötet 2019 beslutade styrelsen att investera en större del av det tillgängliga kapitalet i 
fonder. Placeringen gjordes strax innan att börsen sjönk under februari månad 2020. Detta gjorde att det 
under våren såg ut som att de finansiella intäkterna skulle visa ett stort minus. Under hösten återhämtades 
sig dock fonderna väl och visade vid årskiftet på minus 3 827,40 kronor. 

Årsmöte 
Styrelsen beslutade under våren att skjuta på årsmötet och det hölls slutligen digitalt den 5 september via 
Zoom. Deltog gjorde 69 medlemmar, varav 47 ombud och 22 övriga deltagare, från 12 av 13 stift.  
Förutom vanliga årsmötesförhandlingar antog också årsmötet reviderade stadgar och POSKs nya vison och 
program inför kyrkovalet och den kommande mandatperioden. Ett program som funnits ute på remiss under 
hösten 2019 och som sedan arbetats om och inför årsmötet funnits utskickat i god tid för möjlighet till 
synpunkter och motioner på ämnet.  

Vid årsmötet valdes följande styrelse: 
Amanda Carlshamre, Stockholm, ordförande (omval, 1 år)  
Nils Gårder, Lund, ordinarie (omval, 2 år) 
Mats Rimborg, Göteborg, ordinarie (omval, 2 år) 
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Anna Lundblad, Linköping, ersättare (omval, 2 år) 
Erik Eckerdal, Uppsala, ersättare (omval, 2 år) 
Anders Brunnstedt, Falun, ersättare (omval, 2 år) 

Kvar i styrelsen till och med årsmötet 2021: 
Per Lindberg, Skara, ordinarie 
Marie Rydén Davoust, Eskilstuna, ordinarie 
Manilla Bergström, Göteborg, ersättare 
Katarina Glas, Umeå, ersättare 

Till revisorer omvaldes Stefan Linderås, Göteborgs stift och Bertil Persson, Stockholms stift,  
med Agneta Gustavsson och Ingegerd Langevik, Strängnäs stift, som ersättare.  

Styrelsen har delat upp ansvaret för kontakt med stiftsföreningarna enligt följande: 
Göteborgs stift  Mats Rimborg  
Härnösands stift  Katarina Glas 
Karlstads stift   Per Lindberg  
Linköpings stift  Anna Lundblad  
Luleå stift   Katarina Glas 
Lunds stift   Nils Gårder  
Skara stift   Per Lindberg  
Stockholms stift  Amanda Carlshamre  
Strängnäs stift   Marie Rydén Davoust  
Uppsala stift   Erik Eckerdal  
Visby stift   Manilla Bergström 
Västerås stift   Anders Brunnstedt 
Växjö stift   Victor Ramström  

Informatören 
Arbetsuppgifterna för informatören Victor Ramström har bestått i att bistå styrelsen med 
informationsfrågor och organisationsutveckling och att i övrigt planera och praktiskt förbereda 
styrelsemöten och övriga POSK-arrangemang. Informatören ska synliggöra POSKs verksamhet genom 
sociala medier, inklusive blogg och webbsidan. En viktig del är stöd till stiftsföreningar och lokalgrupper 
med råd och besök i takt med att de blir fler och arbetet inför valet startat. 
Under 2020 har informatörens arbete varit inriktat på många förberedelser inför valåret. Arbetet har ställts 
om till att nästan enbart innefatta digitala träffar mars-december. Några grupper har dock besökts innan 
pandemin slog till och i början av hösten.  
Ett avsevärt arbete har lagts ned på att få det nya medlemssystemet på plats. Ett system som ger POSK som 
organisation stora förutsättningar att på ett bättre och säkrare sätt nå och ha koll på de medlemmar som 
tillhör nomineringsgruppen.  
Som administratör för POSKs servicebyrå har arbetet under 2020 bestått i att komma igång med 
bokföringen av de 20 föreningar som under året funnits anslutna.  
Victor är placerad i Kalmar och har under 2020 tjänstgjort 100%. 

Kyrkomötesgruppen 
POSK har under mandatperioden 2018-2021 43 mandat i kyrkomötet. Året 2020 blev ett mycket annorlunda 
år för kyrkomötet och för kyrkomötesgruppen där det enbart var digitala träffar. 
Kyrkomötet begränsades digitalt och i plenum fick bara 7 av POSKs ledamöter delta medan alla 22 ordinarie 
ledamöter i utskotten deltog i arbetet under den första sessionen. Motionsrätten var begränsad till de 
skrivelser som fanns till kyrkomötet.  
Kyrkomötesgruppen har under 2020 haft en mängd olika digitala träffar. Gruppmöten inför kyrkomötet, 
gruppmöten under kyrkomötet, utskottssamlingar under första sessionen och workshops för att diskutera 
olika viktiga frågor. Detta som en följd av att det gick bra att träffas digitalt. Syftet med alla dessa samlingar 
har varit att ge de ledamöter som inte tjänstgör en möjlighet att bidra med tankar och hålla sig informerade.  
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En stor del av vårt kyrkopolitiska inflytande och påverkan sker genom ledamöterna i kyrkostyrelse, råd, 
utredningar och utskott.  
I kyrkostyrelsen är Erik Sjöstrand, Nils Gårder och Marie Rydén Davoust ordinarie ledamöter, och ersättare 
är Sofia Särdquist och Torvald Johansson. Erik är ledamot i dess AU och Marie är ersättare. 
Carina Etander Rimborg är andra vice ordförande i kyrkomötet.  
I internationella rådet representerats POSK av Lisa Tegby, med Celina Falk som ersättare. I rådet för 
Svenska kyrkan i utlandet är Anna Lundblad ordförande, och Mattias Rosenquist är ersättare. Bertil Persson 
är ordförande i kapitalförvaltningsrådet och Sofia Särdquist är vice ordförande i rådet för administrativ 
samverkan. 
Gunvor Hagelberg är ordförande i revisionen där också Ola Isacsson finns med. 

Till kyrkomötet inlämnades 26 motioner, och POSKare medverkade i 4 av dessa.  
Av de motioner som POSK medverkat i bifölls del av en: 
• Motion 2020:7 (Hans-Olof Andrén, Inger Harlevi och Stig Axelsson) 

Kyrkomötet beslutade att uppdra till kyrkostyrelsen att redovisa för kyrkomötet sin långsiktiga strategi för 
användningen av kapitalavkastningen. 

Även om inte fler av motionerna bifölls så fick POSK genomslag på de övriga inlämnade motionerna: 

• Motion 2020:5 Avgiftsfinansiering av IT, löne- och ekonomicenter 

• Motion 2020:8 Stiftsindelningen 

• Motion 2020:11 Angående kyrkostyrelsens skrivelse om verksamhet och ekonomi 

Kyrkostyrelsen skrivelse – Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021-2023 med anledning av 
coronapandemin var huvudärendet. Under sommaren och hösten gick debatten hög och kyrkomötesgruppen har 
lagt många timmar på att försöka förstå och tänka långsiktigt kring vilken kyrka vi vill ha i framtiden. De heta 
frågorna handlade om huruvida en del av Svenska kyrkans administrativa lösningar ska vara obligatoriska och 
hur de i så fall ska finansieras? Beslutet blev att ett omtag ska göras för att församlingarna ska få komma till tals 
i frågan. Vidare menar kyrkomötet att det behöver göras en systematisk kartläggning av situationen i 
församlingar och pastorat om nuvarande lösningar avseende IT-plattform och administrativa system. 

Kyrkodagar 
POSK anordnade sina kyrkodagar i Sollentuna den 1-2 februari. Dagarna bestod av ett litet annat upplägg än 
tidigare kyrkodagar med fokus att på olika sätt rusta oss inför kyrkovalet.  
På programmet stod bland annat: 

• Att vilja och våga ta ansvar som förtroendevalda med Ing-Marie Rundwall 
• Gruppass 1 

• Ordförande i kyrkoråd - Ing-Marie Rundwall 
• Kyrkosyn - Erik Eckerdal 
• POSKs hemsida - Victor Ramström 

• Gruppass 2 
• Hur får vi POSK att växa? - Lars-Gunnar Frisk och Victor Ramström 
• Sociala medier - Sofia Imberg Kelhoffer och Marie Rydén Davoust 
• Begravningsverksamhet - Gunvor Hagelberg 

• Aktuellt information om POSK 
• POSKs nya ordförande Amanda Carlshamre 
• Panelsamtal - hur blir vi kyrkovalets stora vinnare? 

I dagarna deltog totalt 95 personer som kom från samtliga stift. Ett stort tack till Sollentuna församling, 
personal i Kummelby kyrka och inte minst de POSKare från Sollentuna för en strålande insats. 
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Informationsutskottet 
Utskottets uppdrag omfattar genomförande av POSKs informationsarbete på nationell nivå i enlighet med 
beslutad kommunikationsplan, samt främjandet av informationsarbetet på stifts- och lokal nivå. Utskottets 
uppdrag är också att vart fjärde år inkomma till styrelsen med en uppdaterad kommunikationsstrategi och 
förslag på en kommunikationsplan inför kyrkovalet.  
 
Följande personer ingår:   

• Carina Etander Rimborg, Göteborgs stift 
• Helena Taubner, Skara stift 
• Sofia Imberg Kelhoffer, Uppsala stift  
• Lars-Gunnar Frisk, Luleå stift 
• Linda Cigéhn, Stockholms stift 
• Kristofer Runow, Stockholms stift 
• Marie Rydén Davoust, representant från styrelsen, Strängnäs stift 
• Victor Ramström, informatör och sammankallande, Växjö stift 

Informationsutskottet har under 2020 haft 11 digitala möten. Det har handlat om att ta fram en 
kommunikationsplan och förbereda de olika insatserna som POSK gör inför kyrkovalet. En del material har 
tryckts under året och i oktober delades en särskild bilaga ut med Kyrkans Tidning som också har skickats ut 
tillsammans med POSKs program till alla stiftsföreningar.  

Organisationsutskottet  
Utskottet ska arbeta med att främja POSK:s organisation, främst genom att stärka och utveckla 
stiftsföreningars och lokala gruppers verksamhet och organisation. 
Särskild vikt läggs vid att vara ett stöd för stiftsföreningarnas arbete med att bredda POSKs förankring 
genom att bygga upp och rekrytera nya lokala POSK-grupper. 

 Följande personer ingår:   
• Anders Brunnstedt, Västerås stift  
• Lars Jakobsson, Stockholms stift  
• Lars-Gunnar Frisk, Luleå stift 
• Amanda Carlshamre, representant från styrelsen, Stockholms stift 
• Anna Lundblad, representant från styrelsen, Linköpings stift 
• Victor Ramström, informatör och sammankallande, Växjö stift 

Organisationsutskottet har under 2020 haft tre digitala sammanträden. Vid mötena har aktuellt läge i 
organisationen stämts av och vilket behov av stöd som finns i grupperna. En punkt har lokaliserats där POSK 
behöver stärkas, att delta i debatten. En debattgrupp har bildats som kommer att arbeta med denna fråga lite 
mer intensivt under valåret. POSKs startpaket som är ett stöd för nya grupper när de kommer igång har 
också uppdaterats under året. 
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