
Svenska kyrkan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 

I GÖTEBORG Sammanträdesdatum 

TORSLAN DA-BJÖRLAN DA 2021-08-30 

Plats och tid: 

Närvarande: 

Övriga närvarande: 

Förhinder: 

Torslanda församlingshem, kl. 20.00 - 21.30 

Håkan Magnusson, ordf. 
Annika Odmyr, vice ordf. 
Ann-Marie Ericson, ledamot 
Karl-Erik Hermansson, ledamot 
Johan Forsström, ersättare 

Martin Schild, kommunikatör 

Roland Hortlund, ersättare 

Justeringens plats och tid Torslanda församlingshem, måndag 2021-09-06 kl 17 .00 
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Inledning, upprop 
Ordförande Håkan Magnusson öppnade sammanträdet och förrättade upprop. 

Val av sekreterare och protokollsjusterare 
Ann-Marie Ericson valdes till sekreterare för mötet och Johan Forsström valdes 
till att justera protokollet senast måndagen den 6 september kl 17.00. 

Föregående protokoll 
Valnämnden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Godkännande av dagordning 
Valnämnden beslutar att godkänna dagordningen med de övriga frågor som 
framgår av § 120 

Nätverket av valnämnder i Göteborg 
Nätverket har sitt nästa möte dagen efter detta, den 31 aug, så rapport blir det 
vid nästa VN-möte. De förbereder utsändning av material från kommunen. 

Nordstadsprojektet 
Torslanda-Björlanda kommer att ha präster & diakoner på plats: hela 16 sept, 
samt 16-20 18 sept. 
Valnämnden beslöt godkänna rapporten 

Nationella kampanjen inför kyrkovalet 2021 
Pågår, men intensiteten ökar ju närmare valdagen vi kommer. 
Inriktning v35-v37 

Lokal kommunikationsplan 
Statusrapport framfördes av Martin Schild om hur kommunikationsplanen 
fortskrider. Bland annat kommer en helsida i Torslanda-Öckerö-tidningen in. 

Valkväll/ Öppet hus 
Valkvällen genomfördes den 24 augusti kl 18-21 i Amhults kyrka. Annonsering 
skett brett. De fyra lokala nomineringsgrupperna var närvarande. 
Majoriteten uppskattade formen att kunna ställa frågor direkt till företrädare 
nomineringsgrupperna, även möjlighet till digital kommunikation 
(utnyttjades i liten omfattning). 
Totalt antal besökare 38 st varav ett tiotal ungdomar. 
Valnämnden var värd för kvällen. 

Leveranser till valnämnden 
Från kyrkokansliet: Grupp-och kandidatförteckning har kommit. 

Inloggningsuppgifter för slutrapportering har kommit 
Från nomineringsgruppererna: Valsedlar 
Från Göteborgs kommun: Vallokalsutrustning kommer 2 september. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Röstmottagare och valförrättare 
Rekrytering av röstmottagare och valförrättare klar. 
Avhoppare ersätts ur reservlistan som nu omfattar omkring 75 personer. 

Utbildning av röstmottagare och valförrättare och expeditionspersonal 
Genomförd den 17 augusti 18.00- 21.00. Reservtider finns . 

Valutbildning 
Genomförd av Göteborgs stift för valnämnder. 

Aktiviteter i församlingen kring kyrkovalet 
Bland annat: 
• Konfirmation Björlanda kyrka. 
• Musikal i Björlanda om Jona i valfisken. 
• Skärmutställning med information om verksamhet i församlingen. 

Nästa valnämndsmöte 
13 september klockan 20:00 i lokal Örnen 

Övriga ärenden 
Valsedlar för nästan alla nomineringsgrupper är nu levererade till församlingen . 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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