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Inget är som vanligt fastän mycket börjar
kännas som vardag. Trots coronaepidemin
har valkansliet arbetat på enligt
plan. Vi ställde snabbt om till ett digitalt arbetssätt
men ser förstås fram emot att så småningom
samla alla medarbetare i våra gemensamma
lokaler på Kyrkokansliet.

Fokus just nu är att utöka kyrkovalets utbildningar
till digitala utbildningsmoduler samt hitta former
som gör att ni nomineringsgrupper får den
information och utbildning som ni behöver inför
kommande val.

Vi ser fram emot en spännande höst, då
förberedelserna för Kyrkovalet 2021 drar igång på
allvar.

Önskar er alla en riktigt skön och avkopplande sommar!
 
Anki Bondesson
Kyrkovalsledare

Just nu för dig i nomineringsgrupp

Grupp- och kandidatsystemet
 

Nu har nomineringsgruppernas arbete inför kyrkovalet 2021 startat runt om i landet.
På valkansliet får vi frågor om när de uppdaterade blanketterna finns på plats och hur
man bildar en ny nomineringsgrupp. All information som riktar sig till
nomineringsgrupperna finns samlad på Svenska kyrkans webbplats för kyrkovalet.

Liksom föregående år görs all registrering av kandidater och valsedelsbeställningar i
Grupp- och kandidatsystemet. I slutet augusti 2020 öppnar systemet för grupper som
är registrerade på församlingar/pastorat som inte indelningsändrar. Mellan 9 mars –
15 april 2021 är systemet öppet för samtliga grupper.

Nya blanketter!
 

Blanketter för ansökan om ny gruppbeteckning, kandidatförklaring, bidragsintyg och
övriga blanketter för kyrkovalet 2021 kommer att publiceras på webben i slutet
av vecka 27.

Efter sommaren kommer blanketterna även att finnas publicerade på
inloggningssidan till Grupp- och kandidatsystemet.

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=455631&userid=0&linkid=35463917&readid=050550C2BA1B&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=455631&userid=0&linkid=35534590&readid=050550C2BA1B&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=455631&userid=0&linkid=35526894&readid=050550C2BA1B&test=&umailid=0


Är du inte längre ombud/ersättare?
 

Om du inte längre är nomineringsgruppens ombud/ersättare vänligen informera
omgående stiftet om vem gruppen har utsett till nytt ombud/ny ersättare. Blankett för
detta finns på webben från slutet av vecka 27.

En nomineringsgrupp måste alltid ha ett utsett och registrerat ombud och gärna en
ersättare för att kvarstå som aktiv grupp. Saknas ombud, upphör registreringen att
gälla och nomineringsgruppen tas bort ur registret.
 

På gång framöver

Nyhetsbrev via e-post
 

Från september börjar nyhetsbreven att skickas ut regelbundet till alla som står
registrerade för nomineringsgruppen, dvs. till ombud, ersättare, företrädare och
kontaktpersoner. Under hösten skickas nyhetsbreven ungefär varannan månad och
sedan från februari en gång per månad.

Sprid informationen i nyhetsbreven vidare inom nomineringsgrupperna.

Har du frågor?

Har ni i nomineringsgruppen frågor om till exempel regelverk eller utbildningar så
vänd er till ert stifts valhandläggare. 

Har ni frågor om något av Svenska kyrkans gemensamma IT-system kontakta
Svenska kyrkans kanslistöd:

Via telefon 010 - 18 19 200
Via mejl kanslistod@svenskakyrkan.se

Mer information för nomineringsgrupper finns
på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Sidorna uppdateras och fylls på allt eftersom.

Kyrkostyrelsen/Valkansliet i Uppsala, 751 70 Uppsala
Besöks/leveransadress: Sysslomansgatan 4, växel: 018-16 95 00
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