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

Åpen folkekirke
1. TANJA FATIMA NYJORDET, f. 1967, Ufør/tidl. daglig leder, Mo i Rana
2. ODVAR HARRY NORDNES, f. 1953, Seniorrådgiver, Hamarøy
3. INGRID OLSEN, f. 1999, Assistent i skolen, Værøy
4. LARS EVAN LAURITZEN, f. 1971, Daglig leder, Nesna
5. UNNDIS OSK GUNNARSDOTTIR, f. 1985, Lærer, Stamsund
6. BENGT ARE PETTERSEN, f. 1968, Assistent i skolen, Stokmarknes
7. SONJA STRØM HANSEN, f. 1968, Fag/utvikl.-koordinator, Brønnøysund
8. HANNE MYRVANG, f. 1972, Veileder/selvst. næringsd, Bodø
9. OLA SMEPLASS, f. 1962, Prosjektleder, Bodø
10. IREN BEATHE TEIGEN, f. 1980, Gründer/daglig leder, Tonnes
11. JOSTEIN RENÉ LARSEN, f. 1999, Lærling, Sørvågen
12. JOHANNA HALLAND, f. 1999, Lærling, Napp
13. FREDRIK ALEKSANDER HANSEN EILERTSEN, f. 1997, Tømrer, Bodø
14. ANNA CECILIE JENTOFT, f. 1971, Regionsekr./gårdbruker, Bodø
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.

