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Svenska kyrkan ~ 
TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 

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

§ 80 Val av Sekreterare och Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 

2021-06-21 

Valnämnden beslöt utse Johan Forsström till sekreterare. 
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Valnämnden beslöt att utse Ann-Marie Ericson att justera protokollet måndag 28 juni, kl 
17.00 

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

§ 82 Dagordningen 
Valnämnden beslöt godkänna dagordningen 

§ 83 Nätverket av valnämnder i Göteborg 
Nätverket hade möte 17 juni, anteckningar bifogade. Håkan gick igenom 
minnesanteckningarna. 
Valnämnden beslöt att godkänna rapporten. 

§ 84 Lokal kommunikationsplan 
Nomineringsgrupperna är tillfrågade om info på hemsidan. 
Övrig information: Informationsblad, Annonsering, Facebook, "beachflagga" 

Valnämnden beslöt att bereda plats för nomineringsgrupperna på anslagstavla/infobord: 
■ Plats för lokala nomineringsgrupperna med affisch i upp till A3-format. 
■ Alla nomineringsgrupper bereds plats med infomaterial upp till A4-folders storlek. 
■ Inga valsedlar med informationsmaterialet eller på bordet. 

§ 85 Valkväll / Öppet hus 
.fil valdebatt. 
Inriktning på församlingens kyrkofullmäktigeval: 
4 st. zoom-rum, 2 pers/nomineringsgrupp varav en hanterar on-linekommunikationen (frågor, 
chattar, etc) och en är tillgänglig i lokalen. Som roll för ev 5:e person i lokalen diskuterades 
intervjuare, faciliteter. 
GDPR måste beaktas. 

Valnämnden beslöt att Håkan, Annika och Martin vidareutvecklar förslagen inför nästa 
valnämndsmöte, samt informerar under tiden. 

§ 86 Anmälda nomineringsgrupper / kandidatlista 
En!. bilaga. Kontakt ska tas med samtliga kandidater för bl.a. kommande valkväll. 
En kandidat i Torslanda-Björlanda Församlings valkrets är tillika ordförande för valdistrikt 
Björlanda 2. 
Valnämnden beslöt att Håkan checkar med stiftsjurist om detta kan accepteras. 

§ 87 Leveranser som inväntas till valnämnden 
Kompletterande valnämndsmaterial kommer att tillhandahållas av Kyrkokansliet pga 
Coronapandemin. 

·····~········· 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 

2021-06-21 

§88 Röstmottagare & valförrättare 
Valförrättare och röstmottagare inbokade. Reserver finns till hands vid ev. bortfall. 
Samtliga informerade via e-mail. 

§ 89 Personalbehov 
Behov av personal i samband med kyrkovalet är sänt till exp och berörd personal. 
Exp. personal ska delta i utbildning. 

§ 90 Aktiviteter i församlingen kring kyrkovalet 
Jenny A har fått ansvar om att visa upp församlingens arbete. 
Exempel: 

• Barnmusikal, "Jonas i valen", äger rum i Björlanda kyrka, 
• Partytält att finnas på utsidan av Björlanda församlingshem. 
• Skyltar med församlingsinfo kommer att finnas vid alla vallokaler. 

§ 91 Nästa valnämndsmöte 
16 aug kl 19:00, on-line 

§ 91 Övriga ärenden 
Utbildning för valförrättare och röstmottagare hålls 17 aug i Lärkan, ej on-line. 
30 pers anmälda. Inleds med fika från 17:30. 

Mindre val box istf val urna beställd för röstmottagningen. 
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