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§ 16 Öppnande av sammanträdet. 
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Ordförande Håkan Magnusson öppnade sammanträdet och förrättade upprop. 

§ 17 Val av sekreterare och protokollsjusterare 
Karl-Erik Hermansson valdes till sekreterare för mötet och Annika Odmyr 
valdes till protokolljusterare. 

§ 18 Föregående protokoll 
Valnämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 19 Godkännande av dagordning 
Valnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

§ 20 Nationella kampanjen inför kyrkovalet 2021 
Ordföranden har meddelat Stiftet att vår församling går in i den nationella 
kampanjen med 20 000 kronor. 

§ 21 Lokal kommunikationsplan 
Inget nytt att meddela. 

§ 22 Registrering i vallokalsystemet 
Vallokalsystemet kommer att öppnas den 25 februari. Då skriver ordföranden in 
det vi tidigare beslutat. 
Valnämnden beslutar att uppdra åt ordföranden att boka Lärkan i Torslanda 
församlingshem för valdagen. Den lokalen kan vara lämpligare ur 
pandemisynpunkt. 

§ 23 Intresseanmälan för röstmottagare och valförrättare 
Martin Schild informerade om att Carl Johans pastorat har ett 
rekryteringsprogram som vi kan använda för rekrytering av valförrättare och 
röstmottagare. Rekryteringen planeras att börja under nästa vecka. 
Ordföranden skickar en länk till programmet till de som var valförrättare och 
röstmottagare vid förra valet och ville kvarstå. 

§ 24 Utbildningstider för röstmottagare och valförrättare i Torslanda-Björlanda 
Utbildning av röstmottagare och personal förtidsröstningen hålls 2021-08-17 i 
Lärkan, Torslanda församlingshem. Karl-Erik Hermansson deltar för 
Valnämnden. 
Utbildning av vallokalpersonal: Ordförande, vice och valförrättare hålls 2021-
09-01 i Lärkan, Torslanda församlingshem. Övriga i Valnämnden deltar. 

§ 25 Öppettider: valdagen 
Vallokalen är öppen 09.00-20.00 på valdagen. Ansökan om öppethållande 
under huvudgudstjänsten är inskickad till stiftet, men inget svar har kommit 
ännu. Ordföranden har samverkat med vår församlings kyrkoherde. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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§ 26 Öppettider: förtidsröstning 

Öppethållandet på valdagen förlängs till 20.00 enligt valhandboken. 

Förtidsröstningen planeras i entren i Torslanda församlingshem följande tider: 
Måndag-fredag, 6- 10 september klockan 14.00-17.00 
Måndag-fredag, 13 - 17 september klockan 14.00- 17.00 
Tisdag 7 september kvällsöppet 17.00 - 20.00 
Torsdag 16 september kvällsöppet 17.00-20.00 
Lördag 18 september klockan 10.00- 12.00 
Valdagen, söndagen 19 september klockan 9.00-20.00 

Ordföranden har varit i kontakt med församlingens ledningsgrupp angående fler 
alternativ i anslutning till församlingens kvällsaktiviteter. 
Ledningsgruppen kommer att ta upp frågan senare och återkomma. 

§ 27 Aktiviteter i församlingen kring kyrkovalet 
Ordföranden har varit i kontakt med församlingens ledningsgrupp angående 
aktiviteter i församlingen kring kyrkovalet. 
Ledningsgruppen kommer att ta upp frågan senare och återkomma. 

§ 28 Utbildning av valnämndsledamöter 
Stiftet har utbildning digitalt för valnämnder i Göteborg tisdag 23 februari 
eftermiddag eller kväll. Anmälan kan göras via denna länk: 
intemwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/valutbildning-for-valnamnder 

§ 29 Nästa Valnämndsmöte under 2021 
Nästa Valnämndsmöte hålls måndag 15 mars. 

§ 30 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden anmälda. 
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