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Den norske kirke 

LUND MENIGHETSRÅD 
 

 

Særutskrift 
 

Møte onsdag 28. april 2017 på Lund menighetskontor 

 

 
Til stede:  
Medlemmer: Bård Kalstad, Hallvard Sundsli, Marit Aamodt, Liv-Reidun Elgvin, Andreas Jølstad, 

Arnhild Leer-Helgesen, Finn Gitmark, Gerd Lisbeth Kristensen, Mette Kristin Verne Stabrun og 

sogneprest  Helge Smemo. Fra de ansatte møtte kapellan Monika Holt Olsen og daglig leder 

Torunn Haugen Jerstad. 

 
Den norske kirke 

 
Lund menighetsråd 

 

Sak nr: 

LMR 13/17 

Møtedato: 
26.4.17 

Arkiv: 
012.1 

Journalnr: Saksbehandler: 
THJ 

 
 
HØRING: FORSLAG TIL NYE REGLER FOR VALG AV MENIGHETSRÅD, BISPEDØMMERÅD 
OG KIRKEMØTET 
 

 Kirkerådet sender et forslag til nye kirkevalgregler på høring, på bakgrunn av 

evalueringen og erfaringene fra kirkevalget i 2015. Kirkerådet har valgt ikke å komme med 

en anbefaling der en vet det er store meningsforskjeller, men vil trekke sine konklusjoner i 

etterkant av høringen. I tillegg til å kommentere forslagene i høringsnotatet og 

regelforslaget, oppfordrer Kirkerådet høringsinstansene til å komme med andre 

forbedringsforslag. 

 

Vedtak: 

Lund menighetsråd støtter forslaget om felles regler for menighetsråd og 

bispedømmeråd/Kirkemøte. 

 

Direktevalg eller kombinasjonsvalg av direkte og indirekte valgomgang ved valg av 

leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Lund menighetsråd støtter alternativ 3): Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer. 

 

Flertalls- og forholdstallsvalg  
Lund menighetsråd støtter alternativ  3): Ordning med utgangspunkt i flere selvstendige 

lister – intensjonsfrist og listefrist 
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Tilskuddsordning for finansiering av nomineringsgrupper m.m. 

Vi velger å ikke uttale oss om dette. 

 

Personvalgregler 

Lund menighetsråd mener at det ikke skal være tillat å stryke kandidater. 

 

Vi støtter en sperregrense på fem prosent personlig stemmetall i personvalget. 

 

Vi mener at Kirkerådet ikke skal pålegge alle sokn å gi adgang til å avgi stemme i alle 

soknene innenfor fellesrådsområdet (kommunen) på valgdagen.  

 

Vi støtter en frist på 1. september i valgåret for å være registrert som medlem og kunne 

stemme. 

 

Vi støtter Kirkerådets forslag til supplerende nominasjon og øvrige bestemmelser. 

 

 
Torunn Haugen Jerstad 

Daglig leder 

Lund menighet 

Marviksveien 5 

4631 Kristiansand 
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