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ANVISNINGAR FÖR ORDFÖRANDEN OM FÖRRÄTTANDE AV VAL AV
LEKMANNAOMBUD TILL KYRKOMÖTET OCH LEKMANNAMEDLEMMAR
TILL STIFTSFULLMÄKTIGE SAMT MODELLPROTOKOLL

Val av lekmannaombud till kyrkomötet och lekmannamedlemmar till
stiftsfullmäktige förrättas måndagen den 11 februari 2008. I enskilda församlingar
förrättas valen i kyrkofullmäktige. I en församling som hör till en kyrklig
samfällighet förrättas valen vid ett gemensamt möte för församlingsrådets
medlemmar och församlingens medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige.
Även om valen förrättas vid samma möte är det fråga om två separata
valförrättningar. I valet av stiftsfullmäktigemedlem gäller på motsvarande sätt
vad som bestäms i 20 kap. 2–6 a § i kyrkolagen om val av kyrkomötesombud (KL
17 b:4).
Som stöd för mötets ordförande har anvisningar för hur man ska gå till väga 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
separata modeller för valprotokoll för kyrkofullmäktige och mötet för
församlingsrådets medlemmar och medlemmarna i det gemensamma
kyrkofullmäktige (bilagorna 2 och 3).
Det finns flera sätt att protokollföra valförrättningar. Om det finns andra ärenden
som också ska behandlas på mötet kan man protokollföra valförrättningarna som
egna paragrafer precis som de andra ärendena och i början av protokollen
konstatera vilka medlemmar som är frånvarande och vilka suppleanter som
ersätter dem när detta ärende behandlas. Paragraferna som behandlar valen
justeras genast och ett protokollsutdrag sänds utan dröjsmål till valnämnden.
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Det andra alternativet är att man i protokollet antecknar att ”val av
lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlem till stiftsfullmäktige
förrättades i den ordning som framgår av bilagan till denna paragraf”. Då blir
man tvungen att som bilagor göra upp separata protokoll (modellprotokollen kan
användas som hjälpmedel), och dessa protokoll ska tillställas valnämnden utan
dröjsmål. Om förrättandet av val av lekmannaombud till kyrkomötet och
lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige är det enda ärendet som behandlas på
mötet gör man upp ett normalt protokoll. Modellprotokollen kan vid behov
användas som hjälp.
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