
Listeforslaget er tosidig.  
Listeforslaget og underskriftene må vere på  

same ark for at det skal være gyldig.  

Listeforslag for 
Namn på nomineringsgruppe1: 

 
 Namn på sokn: 
ved val av sokneråd (8.- og) 9. september 2019 i   

 

Nr. Namn (Førenamn, Etternamn) 2 Fødselsår Stilling3 Bustad3 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
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30     

Listeforslaget skal vere utfylt i prioritert rekkefølge med namnet på minst så mange kandidatar som det skal veljast faste 
medlemmer til soknerådet. Listeforslag ved val av sokneråd bør innehalde minst 40 prosent kandidatar av kvart kjønn samt minst 
20 prosent kandidatar under 30 år. Listeforslag og signaturar skal leverast på papir til soknerådet.  

                                                           
1 Listeforslag frå ei registrert nomineringsgruppe skal ha overskrift som er lik nomineringsgruppa sitt registrerte namn.  
2 Namn (førenamn, etternamn) på kandidatar som skal ha stemmetillegg skal uthevast ved å bruke store bokstavar. Andre 
kandidatar skal skrivast på vanleg måte. 
3 Opplysning om kandidatane sin stilling eller bustad kan skrivast på. Dette skal gjerast viss det er nødvendig for å unngå 
forveksling av kandidatane på lista. 



Listeforslaget er tosidig.  
Listeforslaget og underskriftene må vere på  

same ark for at det skal være gyldig.  
  

Val til sokneråd 2019 Dato:  
Nomineringsgruppe:  Sokn:  

 

Underskrifter4 

Styremedlem 1 

Førenamn  
Etternamn  
Fødselsdato  
Gateadresse  
Postnr.  
Sokn  

 

 

__________________ 
 

____________________ 

Dato og stad Underskrift 
 

Styremedlem 2 

Førenamn  
Etternamn  
Fødselsdato  
Gateadresse  
Postnr.  
Sokn  

 

 

__________________ 
 

____________________ 

Dato og stad Underskrift 
 

                                                           
4 For nomineringsgrupper som er registrerte av Kyrkjerådet, er det nok at listeforslaget er underskrive av minst to av 
styremedlemmene i lokalavdelinga til nomineringsgruppa i det soknet lista gjeld. Underskrivarane må ha stemmerett i soknet. 
Dei to som skriv under på listeforslaget vil vere listeforslaget sine tillitsvalte og varatillitsvalte, jf. kirkevalgreglene § 7-1 (3) e. 
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