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Svenska kyrkan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 

I GÖTEBORG Sammanträdes datum 

TO RS LAN DA-BJ Ö R LANDA 2021-08-16 

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 23 augusti, kl 17.00 

Paragrafer 92 - 104 
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§ 92 Inledning, upprop 
Ordförande Håkan Magnusson öppnade sammanträdet och förrättade upprop. 

§ 93 Val av sekreterare och protokollsjusterare 
Karl-Erik Hermansson valdes till sekreterare för mötet och Johan Forsström 
valdes till justera protokollet senast måndagen den 23 augusti, kl 17.00. 

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

§ 95 Godkännande av dagordning 
Valnämnden beslutar att godkänna dagordningen med de övriga frågor som 
framgår av § 104. 

§ 96 Nätverket av valnämnder i Göteborg 
Nätverket hade möte 9 augusti. Ordföranden gick igenom 
minnesanteckningarna. 
Valnämnden beslöt att godkänna rapporten. 
Valnämnden utsåg Håkan Magnusson till dess kontaktperson för valsedlar till 
N ordstadsproj ektet. 
Martin Schild informerade om att Torslanda-Björlanda församling kommer att 
bemanna Nordstadsmontem .med kyrklig personal den 16 och 18 september. 

§ 97 Lokal kommunikationsplan 
Martin Schild informerade om att hemsidan är uppdaterad .. 

§ 98 Valkväll / Öppet hus i Amhult 
Den 24 augusti klockan 18:00 kommer det att anordnas valkväll med öppet hus i 
Amhult. Det är annonserat med affischer och Torslanda Tidning samt via 
Facebook. Alla fyra lokala nomineringsgruppema kommer att ställa upp. 
Valnärnndsledamötema kommer att fungera som värdar under kvällen och bland 
annat bjuda på kaffe och frukt. 

§ 99 Leveranser som inväntas till Valnämnden 
Ordföranden informerade om leveranser av valmaterial. 
Kyrkokansliet har levererat sitt valnärnndsmaterial. Där ingick även material för 
Covidskydd med bland annat Plexiglasskivor, Visir och desinfektionsmedel. 
Valsedlar kommer kontinuerligt från Nomineringsgruppema. 
Vallokalsutrustningen kommer att levereras från Göteborgs kommun den 2 
september. 

§ 100 Röstmottagare och valförrättare 
Ordföranden informerade om att valförrättare och röstmottagare är fullt 
inbokade. Några har hoppat av som röstmottagare vilket krävt en del 
omdisponering. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Utbildningstider för röstmottagare, valförrättare och Exp-personal 
Utbildning av röstmottagare, valförrättare och expeditionspersonal hålls den 1 7 
augusti i Torslanda församlingshem, sal Lärkan. Påminnelse har skickats ut. 
Röstmottagare och exp.personal 18.00- 19.30, fika från 17.30 
Valförrättare 19:30-21:00, fika från 19:00. 
I samband med utbildningen ska alla skriva på tystnadsplikt och 
personal uppgift. 

Aktiviteter i församlingen kring kyrkovalet 
Ordföranden informerade Jenny A ansvara för att visa upp församlingens 
arbete/aktiviteter under valdagen. Det planeras bland annat en musikal i 
Björlanda och framträdande av Torslanda kyrkokör. 

Nästa Valnämndsmöte under 2021 
Nästa Valnämndsmöte hålls måndag 30 augusti 19:00 i Örnen. 

Övriga ärenden 

• 

• 

• 

• 

• 

En dator med möjlighet till utskrift skall finnas tillgänglig under 
förtidsröstningen, även under valdagens förtidsröstning. Valnämnden 
uppdrog åt Martin Schild att ordna detta. 
Valutbildning för valnämnder kommer att genomföras den 26 augusti i 
Göteborgs stifts lokaler. 
Valnämnden uppdrog åt Håkan Magnusson att sammanställa 
vallokalspärmar. 
Valnämnden uppdrog åt Martin Schild att ordna en telefon till 
valnämnden för valdagen. 
Valnämnden uppdrog åt Håkan Magnusson att via mail undersöka om 
Roland Hortlund kommer att kunna delta i Valnämnden på valdagen. 

Utdrags bestyrkande 


