4.5

Veiledning for nominasjonskomité
VED VALG AV LEKE MEDLEMMER
til bispedømmeråd og Kirkemøtet
KIRKEVALGREGLENE §§ 6-2, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4
VALGHÅNDBOKEN kapittel 4.5 - side 49-51

Komitéen velger selv sin leder.
FORSLAG TIL KANDIDATER
Menighetsrådene og ungdomsrådet i bispedømmet har rett til å fremme forslag om kandidat. Hvert medlem av nominasjonskomiteen kan i
tillegg foreslå en kandidat. Kandidaten må være
spurt av forslagstilleren om de er villige til å stå på
liste.
Nominasjonskomiteen skal sette opp et listeforslag i prioritert rekkefølge, med utgangspunkt i
de foreslåtte kandidatene, etter kirkevalgreglene
§§ 7-1 til 7-4 (se under). Nominasjonskomiteen
bestemmer selv sin voteringsorden.

KANDIDATENES SYNSPUNKT
Nominasjonskomiteen skal utforme spørsmål til
kandidatene om deres syn på aktuelle kirkelige
spørsmål. Komiteen velger selv hvilke og antall
spørsmål, men spørsmålene bør gi et godt grunnlag for et informert valg. Alle kandidatene skal få
de samme spørsmålene. Kandidaten må informeres om at svarene skal brukes til en offentlig presentasjon av dem. Svarene bør være klare i god

tid før 30. april, som er fristen for listeforslaget.
Nominasjonskomiteen skal deretter presentere
kandidatene, i samarbeid med kandidatene selv.
Denne presentasjonen må skje på et eget, egnet
sted. (se valghåndboken s. 230, forskrift om utfyllende regler til kirkevalgreglene § 1).

KRAV TIL LISTEFORSLAGET
Nominasjonskomiteen skal levere sitt listeforslag
innen fristen kl. 12.00 tirsdag 30. april.
Listeforslaget må fylle disse kravene:
- Antall: minimum 7 og maksimalt 18 kandidater.
- Minst 40 % av hvert kjønn.
- Minst 20 % under 30 år.
- Kandidater fra minst tre prostier i bispedømmet.
- Kandidatenes fulle navn og fødselsår.
- Kandidatenes bosted og stilling kan påføres.
- Være underskrevet av komiteens medlemmer.
- Listen må angi hvilket valg den gjelder.
- Listen heter «Nominasjonskomiteens liste».

fortsetter...

KRAV TIL LISTEN fortsetter...
Følgende skal følge som vedlegg:
- Oversikt over kandidatenes fødselsdato.
- Nominasjonskomiteens medlemmers
fødselsdato og bosted.
- En erklæring om at kandidaten er valgbar på
valgdagen, dersom vedkommende på grunn
av folkeregisteropplysninger
ikke er det når listen leveres 30. april.
- Hvis en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin
stilling: En erklæring om kandidaten vil ha fratrådt
stillingen når bispedømmerådet og Kirkemøtet
trer i funksjon.

HUSK
- Ingen av kandidatene kan gis stemmetillegg
(forhåndskumulering). Det betyr at ingen av kandidatene på listeforslaget kan utheves med fet
skrift.
Lykke til!

