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KYRKANS HUS, HÖLLVIKEN 2021-09-22 KLOCKAN 1800 - 1955

Närvarande ordinarie
MATS BUCHT ordförande
MIKAEL HÄRDIG vice ordförande

Ersättare
KJELL BORNHAGER tjänstgörande Via telefon
ANN STENBERG tjänstgörande

EWA-CHRISTIN HERMANSSON ordförande valförrattare
GÖRAN TINDBERG sekreterare

Frånvarande
ANITA LlLLlECRANTZ-NOREN
INGA-LILL WAHLGREN

PLATS FÖR JUSTERING:
Pastorsexpeditionen, Kyrkans Hus i Höllviken.

Vid protokollet Justeras Justeras

GÖRAN TINDBERG ATS UC MIKAEL DIG
Sekreterare Ordförande Justera

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagivs genom anslag.

ORGAN VALNÄMNDEN I HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

Sammanträdesdatum: 2021 -09-22
Anslaget sätts upp: 2021-10-07 Anslaget tas ner: 2021-10-28

Protokollet förvaras på pastorsexpeditionen i Höllviken under angivna öppettider samt på
församlingens hemsida www.svenskakvrkan.se/hollviken.
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INLEDNING / UPPROP
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och upprop förrättas.

GODKÄNNANDE AV KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA
VN beslutar
0 Att kallelse till mötet skett i behörig ordning.
0 Att godkänna föredragningslista.
VAL AV JUSTERARE
VN beslutar
0 Att såsom justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll VäljaMikael

Härdig.
UPPFÖLJNING AV VALET
Valnämnden
o Kallelser, protokoll, instruktioner borde skickas ut från samma avsändare.
0 För större medverkan skulle arbetsuppgiñer delas mellan nämndens ledamöter och

ersättare. Tid för mer diskussion.
Valkansliet
0 Bramed digital utbildning. Skulle kunna varit öppna fram till valet för repetition.
0 Provfrågor inte alltid synkade med utbildningens innehåll
Information
0 Många utskick från Kyrkokansliet att gallramellan.
0 Lätt att hitta kandidater och deras hemsidor på svenskakyrkan.se/kyrkoval.
0 Bra i massmediamed annonsering och att det också blev debatt
o Församlingens Hearing med ñlminspelning bra. Programmet skulle behöva styras

upp med bl.a. frågestund från både åhörare och chatt.
o Egen produktion på digitalamedier och tryckt material bra och tillräcklig samt

hade tydlig och samstämmig layout.
0 Annonnsering mm. i Toppenbladet och Vellingeposten bra
Förhandsröstning
0 Ökat antal förtidsröster, expeditionen 371 (176), Toppengallerian 90 (94).
0 Röstningen på expeditionen rätt jämnt under veckorna men få på valdagens 8

timmar. På Toppen var 2/3 den sista veckan.
Expeditionen behövde flytta törhandsröstningen till Cikoriasalen pga platsbrist.
Toppengallerian behövde skrivare för utskrift av dubblettröstkort.
Funderingar på att bara ha information om val och förtidsröstning på
Toppengallerian första veckan och vara på plats också på lördagen vecka två.
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Valdagen
Valförrättarschema hade lagom långa pauser.
Behövs många röstsedelställ med eftertanke hur dessa placeras i eller utanför
vallokalen.
Ålderslappar vid röstbord otydliga och felsatta så att det var svårt att se de
röstande.
Behov att dela röstlängden med de äldre röstande. Kanske 1500 vardera. Digital
röstlängd till nästa val?

0 Bramed olika in och utgång för de röstande.
0 Rösträknarmaskin sparade mycket tid.

Skilda uppfattningar om var röstande ska kunna fika. Cafét, Orangeriet och
Kyrkbacken.
Rösträkningen tog lång tid. Nästa val - räkning av valkuvert - kan påbörjas medan
röstsedlar från föregående val räknas.
Antalet lämnade valsedlar till expeditionen överstiger behovet mångfaldigt. Se
över hur många valsedlar som bekostas av församlingen. Miljötänk.
Röstmottagning i Vallokalen under valdagen möjligt enlig Eirik Ski. Mycket lite
törhandsröster på valdagen.
Något lägre valdeltagande och lägre än riksgenomsnittet. Uppmuntra
valdeltagande i ungdoms- och vuxengrupper.

Ekonomi
Fler arvodestimmar för valförrättarna på valdagen. Färre vid digital utbildning.
Hög kostnad att delta i stiftets annonsering.
Kontrollera om det är ekonomiskt att köpa valsedelräknare.
Framöver ska personalens tid registreras på valet genom timbudget.
Se över kommande budget med Valnämndens ordförande.

VN § 54/21 MÖTET AVSLUTAS
Ordförande tackar för väl genomför kyrkoval och förklarar mötet avslutat.
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