
1 Velg ei av røystesetlene  
for val av bispedømmeråd og Kyrkjemøtet

2 Du kan levere røystesetelen utan endringar
Alle kandidatane på røystesetelen får då ei røyst kvar.

Vil du endre på røyste- 
setelen, kan du:
• Gje inntil tre kandidatar ei tilleggsrøyst ved å  

setje eit kryss i ruta til venstre for namnet til  
kandidaten. Kandidaten får då to røyster.

• Føre opp inntil tre namn frå andre vallister.  
Desse kan du ikkje gje tilleggsrøyst.  
Kandidaten får då ei røyst.

Andre kandidatar får ei røyst kvar.
Andre endringar vil ikkje telje med.

3 Brett røystesetelen  
i to med teksten inn

Val av bispedømmeråd  
og Kyrkjemøtet
Slik røystar du ved forholdstalsval (fleire kandidatlister)

(13.-)14. september 2015

Alternativ liste eksempel
1. ODD ANDERSSEN, 60 år, SMARAGDVEIEN 2, TVEIT, lærar
2. KARI NILSEN, 25 år, STEINFARET 88, SANDVIK, lærar
3. TORE EK, 23 år, HOLMEVEIEN 12, HOLMEN, friluftsinstruktør
4. GRY ENG, 33 år, SMUGET 5C, STRAND, ergoterapeut
5. HELGA JØRGENSEN, 43 år, BREIGATA 41, STRAND, farmasøyt
6. CHRISTIAN ANTHONSEN, 41 år, ANDERSENS VEI 22, BØ, lege
7. IVAR LIND, 27 år, VIKVEIEN 44, VIKEN, lydteknikar

Inntil tre kandidatar frå andre lister (skriv med STORE bokstavar)
FORNAMN ETTERNAMN

Det skal veljast 7 representantar til bispedømerådet og Kyrkjemøtet.
Vel ei av dei godkjende vallistene. Vallistene er sette opp i prioritert rekkjefølgje.
Du kan levere røystesetelen utan endringar. Alle kandidatane på røystesetelen får då ei røyst kvar.
Vil du endre på røystesetelen kan du:
 - Gje tilleggsrøyst til kandidatar på denne listaDu kan gje ei tilleggsrøyst til inntil tre kandidatar. Det gjer du ved å setje eit kryss i ruta til venstre for namnet tilkandidaten. Kandidaten får då to røyster. Andre kandidatar får ei røyst kvar ved oppteljinga. - Gje personrøyst til kandidatar frå andre listerDu kan gje personrøyst til inntil tre kandidatar frå andre godkjende vallister. Det gjer du ved å føre opp kandidatnamnet ifeltet for kandidatar frå andre lister. Bruk store bokstavar. Kandidaten får då ei røyst.

Andre endringar vil ikkje telje med i valoppgjeret. Det er ikkje høve til å stryke kandidatar.
Bruk blå/svart penn eller blyant. Skriv tydeleg.

Val av leke medlemmer til bispedømeråd og Kyrkjemøtet - EKSEMPEL
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PLAKAT 2.3.6: SLIK STEMMER DU VED VALG AV BISPEDØMMERÅD OG KIRKEMØTET – FORHOLDSTALLSVALG (FLERE LISTER) – NYNORSK


