
ULRICEHAMNS PASTORAT
Valnämnd

PROTOKOLL
2017-02-20

Plats: Församlingsgården, Storgatan 28, Ulricehamn.

Tid: Kl. 18. 00-19. 10

Omfattning: §§1-12

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast närvarande med
XXX.

Ledamöter:

BÄ
POSK

x Maritha Wegstrand, ordförande
x Jörgen Theander, vice ordförande
x Helge Hesslefors POSK

Ing-Britt Brunnemyr POSK
x Mats Enander S

Lars Neuman C
x Tage Öländer KV

Ersättare:
Ingela Widell POSK
Berith Gunnarsson POSK
Birgitta Pettersson S
Lennart Andersson C
Christina Johansson, S KV

Övrig deltagare: Christian Sandblom, kyrkoherde
Agneta Johansson, sekreterare.

Justering: Utses Jörgen Theander att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringens
plats: Torsdagen den 23 februari 2017, kl. 12.45, Församlingsgården,

Ulricehamn.

Underskrifter: Sekreterare

Ordförande/ .̂ ^. <^?.. /.^'^^^
Marittja-Vjtegstran

Justerande.
/^lcfrgen Theander

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Valnämnden, Ulricehamns pastorat

Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats for protokollet

Underskrift

2017-02-20
2017-02-23
2017-03-16
Kyrkoarkivet, Västra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn

Utdragsbestyrk^r|de
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§1
Inledning.
Ordförande Maritha Wegstrand öppnar mötet genom att hälsa alla välkomna.

§2
Vallokaler endast öppet på valdagen
Ett förslag förelåg att ha en vallokal i varje församling.

Beslut:

att Gällstads församlingshem, Hössna prästgård, Timmele församlingshem och
Församlingsgården Ulricehamn är vallokaler på valdagen den 17 september.

§3
Röstmottagningsställen.
Ett förslag förelåg att ha röstmottagningsställen i Grönahögs församlingshem, Källan i Vegby,
Tvärreds församlingshem och Marbäcks församlingshem.

Ledamöterna diskuterar.

Beslut:

att under förutsättning att det finns en lösning på interntuppkoppling så är Grönahögs
församlingshem, Källan Vegby, Tvärreds församlingshem och Marbäcks församlingshem
röstmottagningsställen.

§4
Obligatorisk röstningslokal under perioden 4-17 september.
Ett förslag föreslå att ha den obligatoriska röstningslokal i Församlingsgården, Ulricehamn.

Beslut:
att den obligatoriska röstningslokalen för Ulricehamns pastorat är i Församlingsgården,
Ulricehamn.

§.5
Öppettider) på valdagen.
Alla vallokaler ska vara öppna kl. 18-20 på valdagen och den skall vara öppen minst sex
timmar. Vallokalen ska vara stängd under församlingens huvudgudstjänst, men undantag
kan beviljas.

Ledamöterna diskuterar.

Beslut:
att öppethållande på valdagen i Ulricehamn och Gällstad är mellan kl. 12. 30 till kl. 20. 00.
att öppethållande på valdagen i Hössna och Timmele är mellan 9-10. 30 och kl. 17. 30-20. 00
att ansöka om dispens för Hössna och Timmele om att ha vallokalen öppet i 4 timmar.

§.6
Öppettider för den obligatoriska röstningslokalen.
Ledamöterna diskuterar öppettider.
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Beslut:

att öppettider för den obligatoriska röstningslokalen i Församlingsgården, Ulricehamn är
följande: 4-5/9 kl. 16-18

6/9 kl. 17-20
7-8/9 kl. 16-18
9/9 kl. 10-13
11/9 kl. 17-20
12-15/9 kl. 16-18

att ansöka om dispens att inte ha öppet lördagen den 16 september.

§7
Röstmottagare och valförrättare.
Ledamöterna diskuterar.

Beslut:

att uppdra till församlingsråden att lämna förslag på valförrättare och röstmottagare
kansliet i Ulricehamn.
att i den obligatoriska röstningslokalen, den 4/9-16/9, sker med egen personal.
att eftersträva att en anställd är på plats som valförrättare i respektive lokal.

§8
Utbildning för valnämnder.
På Flämslätt hålls det utbildning för valnämnder vid tre tillfällen, 15, 16 och 17 mars. Varje
pastorat har möjlighet att sända upp till fyra deltagare, vara minst en lämpligen är anställd
medarbetare.

Beslut:
att Maritha Wegstrand, ordförande, Mats Enander, ledamot och Ingrid Larsson, anställd,
åker på utbildning den 15 mars till Flämslätt.

§9
Beställning av valmaterial/information.
Valnämnden har fått en uppsättning prov på material som valkansliet tagit fram: Dels
utbildningsmaterial för valnämnden, dels informationsmaterial och profilprodukter att
användas i arbetet med att informera om att det är Kyrkoval. Allt kan beställas vi Svenska
kyrkans webbshop.

Beslut:
att awakta med informationsbiten tills den nye kommunikatören är på plats.

§10
Nästa sammanträde.

Beslut:
att nästa sammanträde, vid behov, är onsdagen den 22 mars kl. 17.00.
att därefter ett sammanträde till onsdagen den 26 april kl. 18.00.

l1 1.
Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns.

T
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§12
Avslutning.
Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar mötet avslutat.


