Valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og
Kirkemøtet - BJØRGVIN BISPEDØMME
(8.–)9. september 2019

Nominasjonskomiteens liste
1. VEMUND ATLE ØIESTAD, f. 1948, Pensjonist, Nordsida, Nordfjord
2. TURID FJOSE, f. 1969, Overlege, Voss
3. PER HILLEREN, f. 1959, Bonde, Stedje
4. MALI SMEMO HJEMDAL, f. 1973, Rådgiver, Etne
5. GERHARD AUGUST HANSEN, f. 1951, Pensjonist, Os
6. DANIEL KYDLAND, f. 1997, Teologistudent, Knarvik
7. MADLI KVAMME HANNISDAL, f. 1950, Pensjonist, Osterøy
8. LEIF STEINAR ALFSVÅG, f. 1959, Fagseksjonsleder, Stord
9. HARALD BERGE BREISTEIN, f. 1956, Daglig leder, Åsane
10. ARVE KJELL UTHAUG, f. 1967, Administrasjonssjef, Frekhaug
11. KRISTIAN SLETTEBØ, f. 1989, Revisor, Bergen
12. LIV ODDLAUG SKAAHEIM, f. 1948, Pensjonist, Førde
13. INGRID GRIMSTAD, f. 2000, Student, Stord
Inntil tre kandidater fra andre lister (skriv med STORE bokstaver)
FORNAVN ETTERNAVN

Det skal velges 7 representanter til bispedømmerådet og Kirkemøtet.
Velg én av de godkjente valglistene. Valglistene er satt opp i prioritert rekkefølge.
Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Eventuelle kandidater som står øverst på listen med uthevet skrift, får et
stemmetillegg på 25% av personlig stemmetall. Andre kandidater på listen får én stemme hver hvis du ikke gjør endringer.
Vil du endre på stemmeseddelen kan du:
- Gi tilleggsstemme til kandidater på denne listen
Du kan gi én tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du ved å sette et merke i ruten til venstre for navnet til
kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.
- Gi personstemme til kandidater fra andre lister
Du kan gi personstemme til inntil tre kandidater fra andre godkjente valglister. Det gjør du ved å føre opp kandidatnavnet i
feltet for kandidater fra andre lister. Bruk store bokstaver. Kandidaten får da én stemme.
Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret. Det er ikke anledning til å stryke kandidater.
Bruk blå/svart penn. Skriv tydelig.
Brett stemmeseddelen med teksten inn, så ingen kan se hva du har stemt.

