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

Åpen folkekirke
1. LILL TONE GRAHL-JACOBSEN, f. 1960, Drammen prosti
2. ARILD MIKKELSEN, f. 1947, Eiker prosti
3. INGA STOVELAND DEKKO, f. 2001, Hallingdal prosti
4. NELL GAALAAS-HANSEN, f. 1961, Nord-Jarlsberg prosti
5. SEVAT LAPPEGARD, f. 1948, Ringerike prosti
6. MERETE BEKKESETH BRANDSGÅRD, f. 1975, Kongsberg prosti
7. ANNE LINE DIESEN, f. 1963, Nord-Jarlsberg prosti
8. LEIF RUNE SUNDLI, f. 1950, Sandefjord prosti
9. KEVIN JOHNSEN, f. 1998, Eiker prosti
10. HEIDI NORDKVELDE, f. 1991, Larvik prosti
11. SIGURD HUSEBY, f. 1937, Ringerike prosti
12. OLA SØRENSEN, f. 1996, Eiker prosti
13. ELSBET PILSKOG, f. 1954, Lier prosti
14. ELLEN ELISABETH WISLØFF, f. 1948, Tønsberg domprosti
15. EVEN GRANBERG, f. 1955, Lier prosti
16. TOVE LISBETH VASVIK, f. 1949, Larvik prosti
17. ÅSE ARNA KLUNDELIEN, f. 1946, Eiker prosti
18. JAN OTTO EEK, f. 1944, Eiker prosti
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.

