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VAL AV LEKMANNAMEDLEMMAR TILL STIFTSFULLMÄKTIGE OCH LEKMANNAOMBUD
TILL KYRKOMÖTET
ANVISNINGAR FÖR ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLMALLAR
Val av lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet förrättas tisdagen den
9.2.2016. I fristående församlingar förrättas valen vid ett möte där lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige
deltar. I en församling som hör till en kyrklig samfällighet förrättas valen vid ett gemensamt möte för lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och de lekmannamedlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från
församlingen. Detta sammanträde sammankallas av kyrkoherden och som ordförande verkar församlingsrådets
vice ordförande.
Valen förrättas vid samma möte men det är ändå fråga om två separata valförrättningar. Bestämmelser om förrättande av valen finns i 23 kap. 13 och 14 § i kyrkolagen och 69–86 § i valordningen för kyrkan.
Kyrkoherden ska på förhand se till att förberedande åtgärder för förrättande av val vidtas i församlingen. Då ska
det säkerställas att det vid valet finns tillgång till de sammanställningar av kandidatlistorna som ska läggas fram
i vallokalen, röstsedlar, valstämpel, som är församlingens stämpel, valurna samt förseglingsmaterial och andra
nödvändiga redskap (VOK 81§).
Valbestämmelserna har reviderats så att också lekmän kan förhandsrösta. Om en röstberättigad vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud enligt 80 § i valordningen inte kan infinna sig till församlingens valmöte,
får han eller hon skicka en hopvikt röstsedel i ett slutet kuvert till valförrättaren. På kuvertet ska han eller hon
skriva sitt namn och att kuvertet innehåller hans eller hennes röstsedel.
I kallelsen till valmöte ska uppges möjligheten till förhandsröstning och hur denna kan utnyttjas. Till kallelsen
bifogas det material som behövs vid förhandsröstning.
Som stöd för mötets ordförande har anvisningar gjorts upp (bilaga 1); genom att följa och i den mån det behövs
tillämpa anvisningarna kan man vara säker på att valförrättningarna sker i laglig ordning. Dessutom finns valprotokollsmallar för kyrkofullmäktige (bilaga 2) och för det gemensamma mötet för lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och lekmannamedlemmarna av gemensamma kyrkofullmäktige (bilaga 3).
Valmötets protokoll justeras genast och sänds tillsammans med röstsedlarna omedelbart till valnämnden.
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