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Inledning, upprop 
Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande på plats och via länk välkomna, samt ber 
en bön för mötet. Upprop förrättas. 

Val av Sekreterare och Justering 
Valnämnden beslöt att utse Annika Odmyr till mötessekreterare. 
Valnämnden beslöt att utse Karl-Erik Hermansson att justera protokollet, torsdag 16 april 
16:00. 

Valnämndens uppgifter, Tidsaxel 
Tidsaxel SK194491KV21.pdfpresenterade av ordföranden. 
Checklista för Valnämndens uppgifter är upprättad. 
Valnämnden beslöt att filerna skickas till Valnämndens ledamöter och ersättare. 

Föregående kyrkoval, rapporter 
Ordföranden redovisade Stiftets protokoll över den slutliga sammamäkningen Kyrkovalet 
2017. 
Valnärnnden lägger detta till handlingarna. 
Utvärdering av Kyrkovalet 2017 Torslanda-Björlanda Församling redovisades. Den utskickade 
Pdf-filerna har inte kommit ledamöterna till handa. 
Ordföranden kommer att skicka ut dem till Valnämndens ledamöter och ersättare. 
Valnämnden beslöt att godkänna rapporterna. 

Nätverket av valnämnder i Göteborg. 
Ordföranden och vice ordförande berättade om hur Nätverket fungerade under valet 2017. 
Nätverket har återupptagit sitt arbete med samordning. Nätverket är endast samordnande och 
rekommenderande. Beslut fattas i varje enskild Valnämnd. 
Vid varje sammankomst förs Minnesanteckningar vilka kommer att skickas till Valnämndens 
ledamöter och ersättare. 
Valnämnden beslöt att godkänna rapporten. 

Gemensam rekryteringsbas 
Ordföranden berättade om hur det fungerat vid Kyrkoval 2017 och att Nätverket nu föreslår 
valnämnderna att besluta om gemensam rekrytering vid Kyrkoval 2021. 
Valnämnden beslöt att i enlighet med Nätverkets förslag. 

Budget/arvoden till valförrättare 
Ordföranden presenterade förslag till Budget 2020/2021. 
Valnämnden beslöt i enlighet med ordförandens förslag. 

Ordföranden föreslår att arvoden till tjänstgörande valförrättare följer i stort Göteborgs stads 
nivåer under EU val 2019: 
Valnämnden beslöt att föreslå Kyrkofullmäktige Torslanda-Björlanda församling besluta om 
arvoden enligt förslag till budget. 

Övriga ärenden 
Ordföranden informerade om att övrig information finns under 
https://internwww .svenskakyrkan.se/kyrkoval 
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