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Inledning, upprop 
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. Upprop förrättas . 

Val av Sekreterare och Justering 
Valnämnden beslutar att utse Annika Odmyr till mötessekreterare 
Valnämnden beslutar att utse Karl-Erik Hermansson att justera protokollet. 

Föregående protokoll 
Länk utskickad med kallelsen till detta möte. Inga frågor anmälda. 
Valnämnden beslutar lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Godkännande av dagordning 
Ordförande Håkan Magnusson anmäler två övriga frågor. 
Valnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

Nätverket av valnämnder i Göteborg 
Minnesanteckningar från det senaste mötet är utskickade med kallelsen till detta möte. 
Valnämnden beslutar att lägga Minnesanteckningarna från Nätverket till handlingarna 

Nordstadsprojektet - förtidsröstning 
Ordförande Håkan Magnusson rapporterar att det startade 6 september och att det nu rullar på. 
Vid besök som ledamöter i Valnämnden gjo11 på plats är det goda upplevelser. Vaije 
församling/pastorat levererar valsedlar aktuella för sin församling. 
Valnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

Nationella kampanjen inför Kyrkoval 2021 
Maitin Schild ger en statusrappot1 och berättar att det nu rullar på med skyltar utefter vägarna 
och annonsering på TV. 
Valnämnclen beslutar att godkänna rapporten. 

Lokal kommunikation 
Maitin Schild ger en statusrapp011 om nuläget. Det har varit en helsida om valet i 
Torslanda-Öckerö Tidningen. Det kommer också att komma en artikel om de olika 
Nomineringsgrupperna i följande nummer. 
Valnämnclen beslutar att godkänna rapporten. 

Vallokalsmaterial 
Ordföranden Håkan Magnusson rapporterar att Fö1tidsröstningsmaterial är packat och på plats 
sedan 6 september och levererat till Expeditionen och Röstnings lokal i Torslanda 
Församlingshem samt till Nordstan, Göteborg. 
Vallokalsmaterial är packat för de tre valdistrikten och distribueras 17 september. 
Valsedlarna återstår att packa. Håkan Magnusson och Karl-Erik Hermansson ombesö1jer 
detta. 
Björn Berglund är vidtalad om transp011 till Björlanda och Amhult. 
Maitins Sch i Id redovisar att det finns 10 västar i Amhult. 
Västar finns även i Torslanda. 
Håkan Magnusson pratar med Björn Bom västar i Björlanda. 
Valnämnclen beslutar att godkänna rapporten. 
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Röstmottagning 
Ordförande Håkan Magnusson rappotterar att den har sta1tat enligt planerat den 6 september. 
Håkan Magnusson har varit i tjänst och ersatt en vakans pga sjukdom. Karl-Erik Hermansson 
rappo1terar att han också tjänstgjort som röstmottagare. Det fungerar fint. Hittills har runt 
160 röstande kommit. 
Valnämnden beslutar att godkänna rapporten . 

Valdistrikt; Information till ordförande och vice ordförande. 
Ordförande Håkan Magnusson kommer att ha en genomgång med ordförandena den 
17 och 18 september på plats i vallokalen . 
Valnämnden beslutar att godkänna rappotten. 

Bemanningsläget 
Ordförande Håkan Magnusson rappotterar att inga förändringar har skett sedan förra mötet av 
bemanning med röstmottagare och valförrättare. Reservlistan finns tillhands om något skulle 
inträffa. 

Schemaläggning för Valnämnden under valdagen 2021-09-19 
Förslag på schema är utskickat med kallelsen. 
Alla är på plats 7:30-9:00 samt från 19:00 och fram till avslutat val och inskickat preliminätt 
resultat. Alla ledamöter har 1 rast om l timma och 1 rast om 2 timmar. Ordförande och 
vice ordförande går omlott. Det är aldrig mindre än 3 ledamöter på plats under dagen. 
Valnämnden beslutar att godkänna förslaget till schema. 

Valnämnden beslutar att följande punkter tar vi med oss till valdagen: 
• Vi ska ha Logg-bok liggande för anteckningar 

• Vi levererar ut Röstlängden till Vallokalerna 7:45 Valdagens morgon. 

• Vi ordnar med kaffe och frukt till Valförrättarna. 

• Vaktmästarna ansvarar för att öppna i Björlanda och Amhult. I Torslanda finns även 

Valnämnden och Röstmottagare på plats. 

• Ma1tins Schild ordnar med att Håll avstånd-skyltar finns på alla ställen. 

Erfarenheter 
Vi behöver redan nu planera för utvärdering. Annika Odmyr åtar sig att titta om hon hittar de 
frågor vi använde förra valet och skicka detta till Martin. Förslaget är att vi tar in svar via 
mail eller i pappersform. 
Karl-Erik Hermansson föreslår att protokollet från förra valets utvärderingsmöte skickas ut 
till ledarmötena i valnämnden innan uppföljningsmötet. 
Valnämnden beslutar att godkänna förslagen att protokollet från föregående 
utvärderingsmöte och utvärderingsrappotten skickas till valnämndens ledamöter. 

Nästa Valnämndsmöte 
Valnämnden beslutar att nästa möte, vilket blir ett utvärderingsmöte, blir 2021-10-18. 
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a) Information till Nomineringsgrupperna om affischering och propaganda Valdagen . Ett 

förslag till lnformationsbrev samt kaita har skickats ut till dagens möte. Valnämnden 

diskuterar de olika förslagen. 

Valnämnden beslutar i enlighet med bifogat förslag efterjustering. 

Valnämnden beslutar att ge ordförande Håkan Magnusson i uppdrag att skicka ut till 

Nomineringsgrupperna + kandidaterna på Kyrkofullmäktigelistan. 

b) Ordförande Håkan Magnusson redovisar att Inloggningsuppgifter för registrering av 

primärt valresultat har kommer. Detta kommer att skickas ut till Valnämndens alla 

ledamöter via mail. Det är bra om alla har det. 

§ 137 Avslut 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
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