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Valg av Samisk kirkeråd og Samisk kirkeråds leder
Sammendrag
Statutter for Samisk kirkeråd ble vedtatt av Kirkemøtet i 1992. Disse er senere endret, sist i 2010.
Rådet består av 7 representanter, hvorav Kirkemøtet velger 5. I henhold til § 5 skal rådet ha en
representant for Sametinget oppnevnt av Sametinget og en biskop oppnevnt av Bispemøtet.
Bispemøtet har oppnevnt Nord-Hålogaland biskop, med domprosten som vara, som sin representant
i Samisk kirkeråd. Sametinget er tilskrevet, men har foreløpig ikke foretatt oppnevning.
I tillegg skal Samisk kirkeråd ha følgende representasjon:
Sør-, lule- og nord-samisk kirkeliv, og Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer
skal være representert i Samisk kirkeråd. En av representantene i rådet skal være bosatt i et av de
øvrige bispedømmer.
Nominasjonskomiteen har forberedt valget av Samisk kirkeråd.
Nominasjonskomiteens forslag til kandidater til leder av Samisk kirkeråd og øvrige medlemmer
fremlegges på grunnlag av forslag på kandidater fra hhv. Nidaros, Sør-Hålogaland og NordHålogaland bispedømmeråd. Samisk kirkeråd er bedt om å foreslå kandidater til rådet bosatt i et av
de øvrige bispedømmene, jf. § 5 i statuttene.
Leder av Samisk kirkeråd velges særskilt, deretter velges de øvrige medlemmene. Kirkemøtet kan
fremme andre kandidater enn de nominasjonskomiteen har foreslått.
Nominasjonskomiteen legger frem forslag på følgende kandidat som leder av Samisk Kirkeråd:
(nærmere opplysninger om kandidaten følger i vedlegg til dokumentet)
Sara Ellen Anna Eira, f. 1976, Nord-Hålogaland
Nominasjonskomiteen legger frem forslag på følgende kandidater som medlem av Samisk Kirkeråd
(prioritert bispedømmevis): (nærmere opplysninger om kandidatene følger i vedlegg til dokumentet)
Siri Broch Johansen, f. 1967, Nord-Hålogaland

Kristin Mellem, f. 1965, Nord Hålogaland
Mikkel Eskil Andre Mikkelsen, f. 1989, Sør-Hålogaland
Margareth Ranberg, f. 1957, Sør-Hålogaland
Oddvin Bientie, f. 1979, Nidaros
Aina Daneborg Stenfjell, f. 1945, Nidaros
John Erland Boine, f. 1959, Borg (øvrige bispedømmer)
May Bente Jønsson, f. 1989, Møre (øvrige bispedømmer)

