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Møte i valgstyret i Østenstad 30. april 2019 

Agenda 

 

1845 

MR-sak62/19 Innledning 

Leder i valgstyret, John Kristian Stranden redegjør for agendaen i dette møtet. 

 

1855 

MR-sak 63/19  Nominasjonskomiteens liste overleveres valgstyret 

 

1900 

MR-sak64/19 Godkjenning av nominasjonskomiteens liste 

Lista kan godkjennes så sant alle kandidatene er valgbare, dvs bosatt i soknet og medlem i kirka. 

Forslag til vedtak: Valgstyret godkjenner nominasjonskomiteens liste. 

 

1905 

MR-sak65/19 Supplerende nominasjon 

På det tidspunkt innkallingen til valgstyremøtet ble sendt ut, manglet det 6 navn for å få en komplett 

liste på 8 medlemmer ot 5 varamedlemmer. Behovet for supplerende nominasjon syntes åpenbart. 

Forslag til vedtak:  Østenstad menighet gjennomfører supplerende nominasjon i perioden fram til 5 

juni  

 

1915 

MR-sak66/19 Scenarier for sluttføring av nominasjonsprosessen – behov for reduksjon av 

antall faste medlemmer i MR 

Saksdokument: Innkalling til menighetsmøte 5 mai 

Saksfremstilling: Det foreligger følgende scenarier for sluttføring av nominasjonsprosessen: 

a. Foreslå for menighetsmøtet å redusere antall valgte faste medlemmer fra 8 til 6. 

Forutsetter beslutning på menighetsmøte 

b. Gå videre med supplerende nominasjon – gitt dagens antall medlemmer i 

menighetsrådet 

Gitt problemene så langt med å rekruttere folk til lista, vil vi i scenario b vil vi i neste periode kunne 

risikere å sitte med et menighetsråd som vill streve med å være beslutningsdyktige i møtene på 
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grunn av få vararepresentanter. Valgstyrets leder har, i samråd med menighetsrådsleder allerede 

forskuttert vedtak i denne saken, og har kalt inn til menighetsmøte 5. mai der dette blir tema.   

Forslag til vedtak: Vi avholder menighetsmøte 5 mai der menighetsrådet foreslår reduksjon av antall 

medlemmer fra 8 til 6..  

 

1925 

MR-sak67/19 Videre prosess. 

Forslag til vedtak: 

 Administrasjonen besørger Utlegging av listeforslag til ettersyn på menighetskontoret 

 Videre informasjon om valget 

 Kunngjøring av valglister og valgform 

 Kunngjøring av mulighet for supplerende informasjon 

 Kunngjøring av klageadgang når et gjelder valgstyrets vedtak om godkjenning av lista 

1935 

MR-sak68/19 Eventuelt. 

 

1945  

Avslutning av møte 


