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§ 47 Inledning, upprop 

Ordförande öppnar mötet, upprop förrättas. 

§ 48 Val av Sekreterare och Justering 
Valnämnden beslutar utse Ann-Marie Ericson till sekreterare. 
Valnämnden beslutar att utse Johan Forsström att justera protokollet måndag 
26 april , kl 17.00 

§ 49 Föregående protokoll 
Valnämnden beslutar att lägga föregående mötes protokoll till handlingarna. 

§ 50 Dagordningen 
Valnämnden beslutar godkänna dagordningen 

§ 51 Nätverket av valnämnder i Göteborg 
Valnämnden beslutar att lägga rapporten från nätverket till handlingarna 

§ 52 Nationella kampanjen inför kyrkovalet 2021 
Ordförande och Kommunikatör Martin Schild avger en statusrapport. 
Martin är kontaktperson för den nationella kommunikationskampanjen som går 
via stiftet. 
Valnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

§ 53 Lokal kommunikationsplan 
Den lokala hemsidan förkyrkovalet uppdateras kontinuerligt. 
Valdebattskväll är bokad till 24 Aug i Amhults kyrka. 
Valnämnden beslutar att arbetet fortsätter enligt plan 

§ 54 Registrering i vallokalsystemet 
Valnämnden noterar att registreringen nu är slutförd 

§ 55 Nomineringsgrupper 
Sista dag för att anmäla nomineringsgrupper var 15 april. 
Fyra nominerings grupper har anmält kandidater till det lokala 
kyrkofullmäktigevalet. 
Valnämnden noterar informationen 

§ 56 Utrustning till Kyrkovalet/nationellt 
Utrustning beställd. Inträdesblankett ska finnas tillhands. För att som ny 
medlem vara berättigad att rösta måste inträde ha sökts senast 10 augusti. 

§ 57 Bokning av röstmottagare och valförrättare 
Rekrytering av röstmottagare är till ca 80 % klart. 
För närvarande har ca 300 valförrättare/röstmottagare fördelats inom Göteborgs
regionen, varav 24 stycken har tilldelats till Torslanda - Björlandas del. 
Valnämnden noterar informationen 
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§ 58 Utbildning av röstmottagare och valförrättare 
Utbildning sker 17 augusti för båda kategorierna i Torslanda församlingshem. 
Röstmottagare 18.00-19.30 
Valförrättare 19.30 - 21.00 
Valnämnden noterar informationen 

§ 59 Aktiviteter i församlingen kring valet 
Konfirmation i Björlanda kyrka på valdagen. 
Eventuell konstutställning i Arnhult. Frågan går vidare till LG via Martin S. 
Valnämnden noterar informationen 

§ 60 Valsedelsbidrag 
Ansökan om valsedelsbidrag har skickats in till stiftet för de 
nomineringsgrupper som är representerade i kyrkofullmäktige. 
Valnämnden noterar informationen 

§ 61 Nästa valnämnd 
Nästa valnämndsmöte 17 maj 
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