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§ 20 Inledning, upprop 
Ordförande öppnar mötet, upprop förrättas. 

§ 21 Val av Sekreterare och Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 

2020-09-21 

Valnämnden beslöt att utse Karl-Erik Hermansson till mötessekreterare. 
Valnämnden beslöt att utse Annika Odmyr att justera protokollet, måndag 26 Oktober. 

§ 22 Föregående protokoll 
Valnämnden beslöt att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 23 Nätverket av valnämnder i Göteborg 
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Ordföranden presenterade minnesanteckningar från VN-nätverkets senaste möte 8 oktober. 
Partille är nu med i nätverket och Mölndal är tillfrågade att delta. Anteckningarna lades till 
handlingarna. 
Bilaga: Minnesanteckningar Nätverket kyrkoval 2020-10-08.pdf 

§ 24 Gemensamt Nordstadsprojekt 
Ordföranden rapporterade om hur Nordstadsprojektet utvecklar sig. 
Valnämnden stödjer projektet. 

§ 25 Valdistrikt / indelning 
Ordföranden presenterade förslag till gränsdragning mellan våra tre valdistrikt. Vi har inte fått 
några synpunkter på gränsdragningen efter förra valet. Vi kan därför gå vidare med samma 
gränser, då de upplevs som att stämma bra med de logiska förhållandena. 
Valnämnden beslöt att ge ordföranden i uppdrag att jobba vidare enligt förslaget. 

§ 26 Planering av vallokaler 
Lokaler för valet behöver bokas. 
Valnämnden beslöt att uppdra till ordföranden att tillsammans med kyrkoherden och 
expeditionen göra en preliminär bokning av de lokaler som behövs. 

§ 27 Rapport om antal röstberättigade 
Ordföranden informerade om att prognosen för församlingens antal röstberättigade på 
valdagen är 13 851 personer. Dessa fördelar sig med Distrikt Amhult 40 %, Distrikt Torslanda 
33 % och Distrikt Björlanda 27 %. 

§ 28 Valfunktionärernas intresseanmälan/ Websida 
Ledamöter uppmanades att testköra websida för intresseanmälan 

§ 29 Övriga ärenden 
• Nästa möte i Valnämnden flyttades till torsdagen den 19 november, kl 18.00 i Torslanda 

församlingshem. 

• Kommunikatören informerade att kommunikationsplanen snart är klar, Vi tar upp den på 

nästa valnämndsmöte. 

• Den 27 oktober ordnar stiftet en informationsträffför nomineringsgrupper. Mer info finns 

på stiftets hemsida. På detta sätt har valnämnden informerat nomineringsgrupperna. 

ir-- lfl> 
......................... O?r. ... ~ 
Justerandes signatur · Utdrags bestyrkande 


