
A Du kan levere stemmeseddelen uten endringer
Alle kandidatene på listen får da én stemme hver.

B Vil du endre på stemme- 
 seddelen, kan du:
• Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å  

sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn.  
Kandidaten får da to stemmer.

• Tilføye inntil tre navn på stemmeseddelen. 
Disse kan ikke gis tilleggsstemme.  
Kandidaten får da én stemme.

Øvrige kandidater får én stemme hver. 
Andre endringer vil ikke regnes med.

Brett stemmeseddelen  
i to med teksten inn

Valg av menighetsråd
Slik stemmer du ved flertallsvalg (én kandidatliste)

(13.-)14. september 2015

Nominasjonskomiteens liste
1. CECILIA CELIUS, 36 år, ÅRNESVEIEN 11, ØSTSIDEN, advokatfullmektig
2. HENRIK GROTH, 38 år, SVINGEN 58, TVEIT, anleggsgartner
3. ARVID KROKEN, 21 år, OKSEPLASSEN 3, OKSNESET, murerlæring 
4. ANNE-METTE OLSEN, 34 år, NORD-TVEIT, TVEIT, produksjonsleder 
5. ANTON ARNESEN, 74 år, DRABANTEN 8, NEDREBYGD, pensjonist
6. BERIT BJØRK, 29 år, FJORDGLØTTET 45, BJØRKVIK, lærer
7. DORTHE DIAKONISSEN, 48 år, FELTS PLASS 19, VESTSIDEN, hjemmesykepleier
8. ELIN EDVARDSEN, 54 år, GNUGATA 55, ØVERDALEN, sekretær
9. FRANK FRIMANN, 20 år, GRENDEBRÅTEN 2, SØRBYEN, student

Det skal velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer.
Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge. Eventuelle kandidater fra supplerendenominasjon står nederst på valglisten uten nummer.
Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle kandidatene på stemmeseddelen får da én stemme hver.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
 - Gi tilleggsstemme til kandidater på listen

Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet tilkandidaten. Kandidaten får da to stemmer. Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. - Gi personstemme til andre valgbare personer i soknetDu kan gi personstemme til inntil tre andre valgbare personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp personnavnet påstemmeseddelen. Bruk store bokstaver. Personen får da én stemme.
Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke kandidater.
Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydelig.
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