13.3 Sjekkliste for bispedømmeråd og valgråd (bokmål)
Regelfestede frister står i vanlig skrift. Anbefalte frister står i kursiv.

Oppgaver ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet
(forkortet BDR og KM)

Frist

Ansvar

Regel

£ Oppnevning av valgråd (VR)
nformasjon om ansvar, oppgaver og prosedyrer for
£ Ivalgråd
(VR), proster og kirkeverger.

1. nov. 2018

BDR

§ 4–3

2. jan. 2019

BDR

§§ 4–3,
6–2,
11–1

£

2. jan. 2019

Nomineringsgrupper søker
Kirkerådet

§ 6–4

til menighetsråd og ungdomsråd om
£ Oå ppfordring
sende inn forslag til leke kandidater

2. jan 2019

VR

§ 6–2

ppfordring til menighetsråd, leke kirkelig tilsatte og
£ Oprester
om å sende inn forslag til kandidater

2. jan 2019

VR

§ 11–1,
12–1,
13–1

2. jan. 2019

VR

§ 5–3

1. mars 2019

VR, prost, kirkeverge ved
prostesete

§§ 6–2,
11–1

1. mars 2019

Ungdomsrådet
i bispedømmet

§ 6–2

1. mars 2019

BDR

§§ 6–2,
13–1

Registrering av nomineringsgrupper

£ Kunngjøring av oppfordring om å stille liste ved valget
rostivise møter for valg av medlem til nominasjons
£ Pkomité:
leke medlemmer; prester; leke kirkelig tilsatte
(evt. prostivise valgkurs)
ngdomsrådet i bispedømmet oppnevner et lekt
£ Umedlem
og et lekt varamedlem under 30 år til
nominasjonskomiteen for leke
de tre nordligste bispedømmene: bispedømmerådet
£ Ioppnevner
en samisk representant og en samisk vara
representant til nominasjonskomiteen for leke etter
forslag fra Samisk kirkeråd
a kontakt med Samisk kirkeråd om Samisk kirkelig
£ Tvalgmøte

Ingen frist, men så tidlig
som mulig

nnsending av forslag på kandidater fra menighetsråd,
£ Iprester
og leke kirkelig tilsatte til de respektive

1. mars 2019

MR, prester, leke
kirkelig tilsatte

§§ 6–2,
11–1,
12–1,
13–1

30. april 2019 kl. 12:00

Nominasjons
komiteer og nomineringsgrupper

§§ 7–1,
11–2

Senest 6. mai 2019

VR

§ 7–5

Senest 6. mai 2019

VR

§ 8–1

nominasjonskomitéer

£

Frist for innlevering av listeforslag til valgrådet

£ Frist for å godkjenne listeforslag
Kunngjøring av valglister, valgform og eventuell
£ supplerende
nominasjon (valg av leke medlemmer)

Oppgaver ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet
(forkortet BDR og KM)

Frist

Ansvar

Regel

med krav om endring av valgrådets ved£ Ftakristomforåklage
godkjenne eller forkaste et listeforslag

Sju dager etter offentliggjøring (senest 13. mai)

Biskopen, registrert nomineringsgruppe og alle
som har stemmerett har klagerett

§ 7–7

algstyrets frist for å søke bispedømmerådet om
£ Vdispensasjon
fra kravene til tid og sted for stemme

15. mai 2019

VS

§ 10–2

givningen på valgdagen

£

 rist for å fremme kandidater gjennom supplerende
F
nominasjon

§§ 8–1,
11–3,
12–3,
13–1

5. juni 2019

algrådets frist for å godkjenne forslag om supplerte
£ Vkandidater.
Kunngjøring av endelige valglister.

7. juni 2019

VR

§§ 8–1,
11–4

rist for klage med krav om endring av valgrådets
£ Fvedtak
om å godkjenne eller forkaste forslag om

Sju dager etter offentliggjøring (senest 14. juni)

Biskopen og alle
som har stemmerett har klagerett

§ 7–7

7. juni 2019

VR

Utf.
regler
§ 1, 3-

ateriell som presenterer kandidatene/listene, sendes
£ Msoknene

7. juni 2019

VR

Utf.
regler
§ 1, 3

av endelige valglister med presentasjon
£ Oavffentliggjøring
kandidatene/listene

7. juni 2019

VR

£

Så fort som mulig etter
godkjenning. Senest
10. juni ved supplerende
nominasjon.

VR

15. juni 2019

VR

§ 11–4,
§ 13–1

15. juni 2019

VR/KR

§ 12–5

– valg av leke medlemmer – utformes
£ Sogtemmesedler
trykkes

Juni 2019

BDR/KR

§ 7–8

temmesedler – valg av leke medlemmer – er ferdig
£ Strykt
og distribuert til valgstyrene

10. aug. 2019

BDR/KR

§ 7–8

£ Frist for utsendelse av valgkort

10. aug. 2019

KR

§ 2–9

£ Periode for forhåndsstemming

10. aug.–6. sept. 2019

VS

§ 9–1

supplerende nominasjon

£ Materiell som presenterer kandidatene/listene foreligger

 isteforslagene legges inn i medlemsregisteret (valgL
modulen)

temmesedler og valgmateriell sendes de stemme
£ Sberettigede
ved valg av sørsamisk representant, prest
og lek kirkelig tilsatt
temmesedler og valgmateriell – valg av døvemenig£ Shetenes
representant til Oslo bispedømmeråd – sendes
menighetsrådene i Døvekirken og aktuelle sokn

Oppgaver ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet
(forkortet BDR og KM)

Frist

Ansvar

Regel

rist for forhåndsstemming i annet sokn enn der en bor
£ F(valg
MR/ lek BDR/KM)

2. sept. 2019

VS

§ 9–1

(8.–) 9. sept. 2019

VS, stemmestyrer

§ 10–1

10. sept. 2019 kl. 17:00

Stemme
berettigede, VR

§ 14–3

rist for rapportering av foreløpig opptelling i valg
£ Fmodulen
(BDR-valg)

Så snart som mulig etter
valgdagen, dvs. innen
11. sept. 2019

VS/stab

£

Så snart som mulig etter
valgdagen, dvs. innen
11. sept. 2019

VS

16. sept. 2019

Biskopen og alle
som har stemmerett har klagerett

§ 15–2

19. sept. 2019 kl. 17:00

Stemme
berettigede, VR

§ 14–3

£ Frist for endelig opptelling (BDR-valg)

19. sept. 2019

VR

§ 14–6

£ Valgrådets protokoll ferdig
algrådets protokoll blir sendt bispedømmerådet og
£ VKirkerådet

19. sept. 2019

VR

§ 14–7

19. sept. 2019

VR

§ 14–7

£ Frist for offentliggjøring av valgresultat leke BDR-valg
for klage over valgoppgjøret (BDR-valg). Klagen
£ Fskalrist fremsettes
for valgstyret, valgrådet eller Kirkerådet.

19. sept. 2019

VR, BDR

§ 14–7

7 dager etter at valg
oppgjøret er godkjent

Biskopen og alle
som har stemmerett har klagerett

§ 15–2

£ Valgdag(er)
temmesedler må ha kommet inn til valgrådet (sør
£ Ssamisk
representant, prest og lek kirkelig tilsatt)

Frist for innsending av stemmesedler (leke)

for klage over gjennomføring av BDR-valg. Klagen
£ Fskalrist fremsettes
for valgstyret, valgrådet eller Kirkerådet.
Kirkerådet er klageinstans.
temmesedler må ha kommet inn til valgrådet (døve£ Smenighetenes
representant)

Kirkerådet er klageinstans.

£ Frist for rapportering av utfyllende data i valgmodulen

1. okt. 2019

£ Gamle bispedømmeråd fratrer

31. des. 2019

£ Nye bispedømmeråd tiltrer

1. jan. 2019

£ Funksjonstid, nye bispedømmeråd
£ Funksjonstid, Kirkemøtet
£ Funksjonstid, Kirkerådet (velges på KM 2020)

1. jan. 2020 –31. des.
2024
KM 2020–KM 2023
Etter KM 2020 t.o.m.
KM 2024

VS/Stab/ BDR/VR

