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Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 25.04.2019  
Møtetid: kl. 18:00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom-Rune Gundersen, Eva Marie Jansvik, Helga Marie de Presno, 
Marit Seland, Ingunn Eikeland, Lars Kristen Kjølberg, Ragnvald Madland og Jan Harald Syvertsen 
 
Forfall: 
Mette Skaret Kjos-Hanssen, Arild Førsund og Tom Inge Dahl. 
 

1. Innkalling ble sendt ut på mail 14 dager før møtet. 
 
Ekstraordinært menighetsrådsmøte med kun en sak på agendaen: 
Fremlegging og presentasjon av nominasjonskomiteens kandidatliste for menighetsrådsvalget 
2019. 
 
Valgstyret (menighetsrådet) har på forhånd valgt nominasjonskomiteen, som har fått mandat til å  
gjøre jobben med å lage kandidatlistene. Følgende ble valgt til nominasjonskomiteen: Jan Harald 
Syvertsen, Ingunn Eikeland og Eva Marie Jansvik. 
 
Nominasjonskomiteen la frem listen over kandidater i skriftlig form. Det ble gitt anledning til å stille 
spørsmål og diskutere innholdet, og det ble gitt utfyllende informasjon om hver enkelt kandidat. 
Menighetsrådet ble samtidig opplyst om at det er nominasjonskomiteens oppgave å rekruttere 
kandidater, i samspill med menighetsrådet. Nominasjonskomiteen kunne fortelle at de har mottatt 
mange henvendelser fra menighetsrådsmedlemmer og andre. Innspillene er tatt med, men det ble 
samtidig viktig å sørge for en sammensetning av kandidater med balanse i kjønn og alder. Denne 
gangen var det stort flertall av menn og alderssnittet var høyt. Nominasjonskomiteen har derfor 
gjort en innsats for å ivareta balansen. For å unngå at alderssnittet skulle bli for høyt på de faste 
medlemmene, har man valgt å kun ta inn 15 kandidater på lista selv om der var ytterligere aktuelle 
kandidater.  
Listen er å anse som godkjent så lenge alle kandidatene er kvalifisert. Dette vil administrasjonen 
kvalitetssikre og menighetsrådet vil bli orientert idet listen er offentlig. 
 
 
Vedtak: Ved aklamasjon ble listen godkjent av menighetsrådet med et forbehold om at alle 
kandidatene på listen var valgbare. 
 
 
For Mandal menighetsråd 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent 



Mail sendt ut 11.04.19 kl. 10.56 fra Dianne Lauen Singstad 
 
Innkallelse til ekstraordinært menighetsrådsmøte i Mandal 
 
Du innkalles herved til et ekstraordinært møte i Mandal menighetsråd på torsdag 25. april kl.18.00. 
Eneste sak denne kvelden er å vedta nominasjonskomiteens forslag til menighetsrådskandidater til 
valget i september 2019. Dette må vedtas innen 30. april, så derfor må vi samles før det ordinære 
menighetsrådsmøtet 8. mai. Nominasjonskomiteen legger fram listen i møtet 25. april, for pga 
påskeferie vil siste finpuss bli tatt helt fram til møtedato. 
 
Ha en god dag og snart God Påske! 
 
Hilsen Dianne 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent  
Mandal kirkelige fellesråd 
Postboks 210 
4503 Mandal 
Tlf.: (+47) 38 27 28 70 
dls@mandal.kirken.no 
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