
 

  

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 

VALNÄMNDEN 2016-11-07 

 

 

Plats och tid  Själevads församlingshem, kl. 18:00-20:00 

 

Beslutande Anders Hörnblad, Kristin Ögren, Gunilla Kallin 

 

Övriga närvarande Karin Forsberg, ersättare. 

 

Övriga deltagande Björn Westerlund, sekreterare. 

 

Utses att justera Kristin Ögren 

Justeringens plats och tid Domsjö församlingsgård, 2016-11-10  

      Paragrafer 1-14 

Underskrifter Sekreterare ………………………………………………………………………….….... …… 

 /Björn Westerlund/ 

 

 Ordförande …………………………………………………………………………………….. 

 /Anders Hörnblad/                                      

 

 Justerande …………………………………………………………………………............................................................................................. 

  /Kristin Ögren/  

 

 

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-11-07 

Datum för  Datum för 

anslags uppsättande 2016-11-14     anslags nedtagande 2016-12-14 

Förvaringsplats 

för protokollet Församlingshemmet i Själevad 

 

Underskrift ………………………………………………………………………... 

 /Anders Hörnblad / 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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              Sammanträdesdag        Paragraf  Blad nr 

Valnämnden 2016-11-07  1-14  2 

 

Delgives Verkställes av 

Sign Kyrkorådet 

Sign 

Kyrkonämnden 

Sign 

Kyrkofullmäktige 

Sign 

 

 

§ 1  Ordförande öppnar mötet 
Anders Hörnblad öppnar sammanträdet. 

 

§ 2 Information från stiftets valnämndsutbildning 
Anders Hörnblad berättar kort om ”Utbildning för valnämndsordförande m. fl. Kyrkoval 2017” 

som stiftet anordnade den 3 november 2016, Hotell Höga kusten . Anders Hörnblad, Kristin 

Ögren och Björn Westerlund deltog på utbildningen. Mer information finns på 

internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval och www.svenskakyrkan.se/kyrkoval  

 

§ 3  
 
 
 

Kallelse 
Beslut 

Valnämnden beslutar 

att godkänna mötets kallelse  

§ 4  
 
 
 

Dagordning 
1. Val av sekreterare 

2. Valdistriktsindelning 

3. Valnämndens reglemente 

4. Antal ledamöter i kyrkofullmäktige 

5. Bidrag till valsedlar 

6. Sammanträdesplan 

7. Kommunikationsplan 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att godkänna kallelsen med tilläggen ”val av justerare” och ”nästa möte”. 

§ 5  
 
 
 

Val av sekreterare 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att utse Björn Westerlund till sekreterare för valnämnden för kyrkoval 2017. 

§ 6  
 
 
 

Val av justerare 
Nämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att Kristin Ögren jämte ordförande justerar detta protokoll den 10 november 2016, Domsjö 

församlingsgård. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Sign Kyrkorådet 

Sign 

Kyrkonämnden 

Sign 

Kyrkofullmäktige 

Sign 

 

§ 7  
 
 
 

Valdistriktsindelning 
Valnämnden har inte från stiftet begärt några ändringar i valdistriktsindelningen som gällde vid 

föregående val. Stiftet meddelade vid utbildningstillfället den 3 november att de ska ta fram ett 

kartunderlag för valdistriktsindelning som sedan varje valnämnd ska granska och godkänna. Den 

7 november 2016 fanns inget kart material under 

http://vallokaler.svenskakyrkan.se/ValnamndStart.aspx 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att bordlägga granskningen tills material finns på av stiftet anvisat ställe. 

§ 8  
 
 
 

Valnämndens reglemente 
Reglementet från 2000 lästes igenom och diskuterades och jämfördes med det förslag till 

reglemente som finns i ”Valhandboken, Kyrkovalet 2017 –Handbok för direkta val inom 

Svenskakyrkan” bilaga 4 (http://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1295817). 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att Björn Westerlund tar fram ett förslag på ett nytt reglemente för valnämnden. 

§ 9  
 
 
 

Antal ledamöter i kyrkofullmäktige 
Under utbildningen av valnämndsordföranden m. fl. den 3 november 2016 aktualiserades det 

antal ledamöter som ett kyrkofullmäktige ska fylla utifrån antalet tillhöriga. För Själevad, Mo 

och Björnas del innebär det att antalet ska vara minst 25. Valnämnden samtalade kring den 

effektiviseringspotential och möjlighet till frigörande av resurser (ekonomiska, personella, 

engagemang) som kan bli verklighet om antalet ledamöter för pastoratet skulle minska från 35 till 

25 ledamöter. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att föreslå kyrkofullmäktige att minska antalet ledamöter. Exakt antal fastslås efter 

gruppmöte.  

§ 10  
 
 
 

Bidrag till valsedlar 
I ”Valhandboken, Kyrkoval 2017” kapitel 6.7 står: ”Beslut om bidrag för de olika valen fattas av 

respektive beslutande organ, dvs. kyrkomötet, stiftsfullmäktige och 

kyrkofullmäktige”. Som riktmärke för bidraget ges kyrkomötets beslut 2013 ”att ge bidrag 

motsvarande en gång de röstberättigades antal”. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att föreslå till kyrkofullmäktige att fastställa ett finansieringsbidrag till valsedlar med en 

gång de röstberättigades antal. 

http://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1295817
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§ 11 Sammanträdesplan 
Valnämnden diskuterade sammanträdesplanen utifrån den checklista som finns i ”Valhandboken, 

Kyrkoval 2017” bilaga 9 ”Checklista för nämndens uppgifter samt tidsplan” 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att följande sammanträdesplan är utgångspunkten för valnämndens sammanträden under 

2017: 

Februari. Fokusområden: kommunikationsplan, valnämndens reglemente, arvoden för 

valförrättare, röstmottagningsställen som ska vara öppen på valdagen och dess öppettider. 

Maj. Fokusområden: röstningsställen, i samråd med kyrkoherde fastställa val-/röstförrättare. 

Augusti. Fokusområden: utbildning, kommunikationsplan, säkerställ material och 

information 

Oktober. Fokusområden: utvärdering av valnämndens arbete. 

§ 12 
 
 
 

Kommunikationsplan 
Valnämnden tittade på material från tidigare val. En folder likt den som togs fram till valet 2013 

bör tas fram. Denna kan kompletteras med en baksida som i korta ord beskriver ”det här är du 

som är medlem med och bidra med”. Maria Gästrin har uppgifter om kostnader för produktion av 

folder 2013. 

 

Viktigt med tydlig affischering på hemsida och i våra lokaler inför valet. Vi bör använda oss av 

våra sociala kanaler som till exempel live-sändning på Facebook där vi pratar om valet.  

 

Alla kyrkor som har en vallokal i närheten bör anordna förstärkt kyrkfika och gärna någon 

trevlighet i anslutning till vallokalen på valdagen. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att fortsätta samtalen om kommunikationsplanen på nästa sammanträde. 

§ 13 
 
 
 

Nästa sammanträde 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att nästa sammanträde hålls den 20 februari 2017 kl. 18:00 i Själevads församlingshem, 

sammanträdesrum nere. 

§ 14 Mötet avslutas 
Ordförande avslutar mötet 20:00 

 


