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Minneslista

ANVISNINGAR OM HUR ORDFÖRANDE BÖR FÖRFARA I DE VAL AV
LEKMANNAOMBUD TILL KYRKOMÖTET/LEKMANNAMEDLEMMAR TILL
STIFTSFULLMÄKTIGE SOM FÖRRÄTTAS I FÖRSAMLINGARNA

Bestämmelserna om förrättande av val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar
till stiftsfullmäktige ingår i 17 b kap. 4 § och 20 kap. 1–6 a § i kyrkolagen och 4 kap. 1–16 § i
valordningen för kyrkan. Dessutom har den valnämnd som domkapitlet tillsatt gett anvisningar
för hur valen ska förberedas och förrättas.
Röstberättigade i en kyrklig samfällighet är förutom medlemmarna i församlingsrådet också de
medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen. I det fallet att samma
person är medlem i både församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige träder en
suppleant från församlingsrådet in (20:5,1 i kyrkolagen).
På basis av ovan nämnda bestämmelser och anvisningar bör ordförande när han leder
valförrättningen ta upp åtminstone följande:
1)

Konstateras i enlighet med 20 kap. 5 § 1 mom. kyrkolagen och 4 kap. 2 § 2 mom. i
valordningen för kyrkan att i valen av lekmannaombud till kyrkomötet och
lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige ersätts en präst som valts till medlem i
kyrkofullmäktige/församlingsrådet av den lekmannasuppleant som avses i 2 kap. 57 § i
valordningen för kyrkan.
(Kyrkofullmäktigemedlem/församlingsrådsmedlem AA är präst. Lekmannasuppleanten,
som bestäms enligt ovan nämnda moment i valordningen för kyrkan, är NN. Därför har
han i laglig ordning tillsänts möteskallelse till det gemensamma mötet för medlemmarna i
kyrkofullmäktige/församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, för att han ska
kunna delta i valen av lekmannaombud till kyrkomötet och lekmannamedlemmar till
stiftsfullmäktige.
NN:s rösträtt torde godkännas i enlighet med 20 kap. 5 § 1 mom. i kyrkolagen.)

2)

Konstateras i enlighet med 20 kap 5 § 1 mom. i kyrkolagen att när samma person är
medlem både i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige utnyttjar han själv
sin rösträtt som medlem i gemensamma kyrkofullmäktige medan suppleanten i
församlingsrådet utnyttjar hans rösträtt som medlem i församlingsrådet.
(Gemensamma kyrkofullmäktiges medlem BB är också medlem i församlingsrådet. BB
utnyttjar själv sin rösträtt som medlem i gemensamma kyrkofullmäktige. MM, den
suppleant för BB i församlingsrådet som bestäms i enlighet med 2 kap. 57 § i
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valordningen för kyrkan, utnyttjar BB:s rösträtt som medlem i församlingsrådet. Till MM
har i laglig ordning sänts möteskallelse till det gemensamma mötet för medlemmarna i
församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige, så att han kan delta i valen av
lekmannaombud till kyrkomötet och lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige.
MM:s rösträtt torde godkännas i enlighet med 20 kap. 5 § 1 mom. i kyrkolagen.)
3)

Jag förklarar valförrättningen av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till
stiftsfullmäktige inledd (2 kap. 5 § i valordningen för kyrkan).

4)

Som sekreterare i det val som nu ska förrättas fungerar LL.

5)

Som lekmannamedlemmar i kyrkofullmäktige/församlingsrådet och gemensamma
kyrkofullmäktige förrättar vi val av de lekmannaombud som från … … … … … … .. stift ska
väljas till
kyrkomötet
för
fyraårsperioden 1.5.2008–30.4.2012 och de
lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige som ska väljas för mandatperioden 1.5.2008–
30.4.2012. I valet av lekmannaombud till kyrkomötet används vita röstsedlar och i valet av
lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige används gröna röstsedlar.

6)

Konstateras att i enlighet med bestämmelsen i 4 kap. 11 § i valordningen för kyrkan har en
sammanställning av kandidatlistorna anslagits till påseende i vallokalen (på valskärmen
eller vid ett bord som står tillräckligt avskilt för att bevara valhemligheten, där de
röstberättigade gör sin anteckning på röstsedeln).
Dessutom konstateras att det till de röstberättigade sänts en sammanställning av
kandidatlistorna i samband med möteskallelsen.

7)

Jag ger följande anvisningar för röstningsförfarandet:
Eftersom sammanställningen av kandidatlistorna och kandidaterna har offentliggjorts på
förhand förs ingen diskussion vid valförrättningen (4 kap. 11 § i valordningen för kyrkan).
Enligt de bestämmelser som avgetts om valförrättningen (2 kap. 7 § i valordningen för
kyrkan) ska anteckningen på valsedeln göras så att valhemligheten bevaras.
De röstberättigade röstar i en ordning som baserar sig på namnupprop som förrättas av
ordföranden. Var och en hämtar i tur och ordning en röstsedel av sekreteraren och
förflyttar sig bakom valskärmen/till ett bord som står tillräckligt avskilt för att göra sin
anteckning på röstsedeln (2 kap. 7 § i valordningen för kyrkan).
I enlighet med 20 kap. 5 § 1 mom. i kyrkolagen får var och en som deltar i valet rösta på
en kandidat på kandidatlistan.
En person vars förmåga att själv göra anteckningen på röstsedeln är väsentligen nedsatt får
vid införandet av röstningsanteckningen anlita en person han själv har utsett som biträde.
En person som är uppställd som kandidat får dock inte biträda en röstande (2 kap. 3 § i
valordningen för kyrkan).
När den röstande har gjort sin anteckning på röstsedeln, viker han ihop den och för den till
valbiträdena, som har som uppgift att stämpla röstsedeln med församlingens stämpel så
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tydligt att det inte uppstår oklarhet om församlingens namn (2 kap. 7 § i valordningen för
kyrkan). Efter detta lägger den röstande sin röstsedel i valurnan.
8)

Jag visar de närvarande att valurnan är tom (2 kap. 5 § i valordningen för kyrkan).
Valurnan kan också vara en skål eller motsvarande föremål som används vid val som
förrättas inom förvaltningsorganen.

9)

Röstning i ordningsföljd enligt namnupprop följer. De medlemmar som utövat sin rösträtt
antecknas i protokollet (4 kap. 12 § i valordningen för kyrkan).

10)

Jag ber sekreteraren räkna antalet avgivna röstsedlar utan att öppna dem och utan att göra
några anteckningar på dem. Antalet röstsedlar antecknas i protokollet. (4 kap.13 § i
valordningen för kyrkan).
Konstateras att antalet medlemmar som utnyttjat sin rösträtt överensstämmer med antalet
röstsedlar.
Efter detta innesluts röstsedlarna i ett konvolut som förseglas med sigill och tillställs
domkapitlets valnämnd (4 kap. 13 § i valordningen för kyrkan).

11)

Protokollet läses och justeras genast.
A l t e r n a t i v t , om protokolljusterare valts: Jag ber protokolljusterarna stanna kvar
eftersom det protokoll som förts över valförrättningen i enlighet med 4 kap.13 § 2 mom. i
valordningen för kyrkan genast ska granskas och översändas till valnämnden tillsammans
med de förseglade röstsedlarna.

12)

Valförrättningen är avslutad.

13)

Besvärsanvisning ges överhuvudtaget inte eftersom besvär kan anföras först över stiftets
valnämnds beslut med stöd av 4 kap. 15 § i valordningen för kyrkan.

