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Regler for valg av samisk representant

Den-s ref:

til Nidaros bispedømmeråd

og

Kirkemøtet
Kirkerådetfastsatte på sitt møte 24.-26. september 2014 i sak KR 48/14 nærmereRegler
um valg av samisk representant lil Nidaros bispedømmerådog Kirkemøtel, etter
anbefaling fra Samisk kirkeråd,i henhold til Reglerfor valg av bispedømmeråd og
Kirkemøtet§ 7-2 andre ledd,jf. § 3-2 første ledd siste punktumog fjerde ledd siste
punktum.
Kirkerådetoversender med dette de vedtatte reglene.
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TRONDHEIM

Regler for valg av samisk representant

til Nidaros

bispedømmeråd og Kirkemøtet
FmunavKn-keradu
25.september
2014medlljemmel
i Reglzrfor
valgnrhíspedømmeråd
cgKirkemøtet
s'72 annetledd,jf. g 3-2 førsteleddsistepunktumog fjerdeleddststcpunktum.

§ l. Valgråd
Valgrådeti Nidarosbispedømmestyrervalgetav sørsamiskrepresentant,
jf. reglerfor valgav
bispedømmeråd
ogKirkemøtet§ 3-].
§ 2. Nominasjonogvalg av representantfor sørsamisltltirlteliv
(l) Nidarosbispedømmerâd
oppneimeren sørsatniskrepresentant
og envararepresentant
til
nominasjonskomiteen
for valgav lekemedlemmer.etterforslagfra Samiskkirkeråd,jf. regler
for valgav bispedømmeråd
og Kirkemøtet§ 3-2. Samiskkirkerådinnhenterforslagtil
representanter
fra SaemienÅålmege/Sørsamisk
menighetfra alle menighetsrådene
i
søtsamiskspråkområde
samtfra alle andermenighetsråd
i Nidarosbispedømme.
(2) Nidarosbispedømmeråd
skali godtid, senestl. novemberåretfør valgåret,sendeen
oppfordringtil SaemienÅålmege/Sørsamisk
menighettil allemenighetsråd
i sørsamisk

språkområde
samttil samtligeandremenighetsråd
i Nidarosbispedømme
omå fremme
forslagpåtre sørsamiske
kandidater,hvoravto leke.
(3) Nominasjonskomiteen
for lekebispedømmerådsmedlernmer
i Nidarosbispedømmeskal
setteoppen alfabetisklistepåfem sørsamiske
kandidater,hvoravminstto leke.Beggekjønn
skalværerepresentert
medikke mindreenn40 prosent.Nominasjonskomtteen
skaldessuten
ta medkandidaterfra forskjelligedistrikterog sørgefor at listeninneholderkandidatersomer
under30 år. Barepersonersomer valgbare,kanoppførespå kandidatlisten.
De sørsamiske
kandidatene
må ståi Sametingets
valgrnanntallelleroppfyllekriterienefor å bli registrert,og

fortrinnsvis
værebosatti detsørsamiske
språkområdet.
Medlemmeravnominasjonskomiteen
kanikke settesopppå kandidatlisten.

(4) Nominasjonskomiteen
i Nidarosbispedømme
senderkandidatliste
medforslagtil fem
sørsamiske
kandidatertil valgrådet.En kandidatpå listenkanikkesamtidigståsomkandidat
påandrelistervedvalgav bispedømmeråd
og Kirkemøtet.Kandidatlistenfor sørsamtske

representanter
oversendes
destemmeberettigede
medlemmene
i Saernien
Åålmege/Sørsamisk
menighetinnenl5.juni.

(5) Somstemmeseddel
skaldentilsendtestetnmeseddel
benyttes.
Valgetpåsørsamiske
representanter
skjersompostvalg.Velgerenavgirstemmevedâ skrivenavnpå inntilto
nominertesørsamiske
kandidater.Det er ikke anledningtil å føreoppandrenavnennde
nominene.
(6) Sternmeseddelen
leggesi nøytralstemmeseddelkonvolutt
somlukkesog sendessammen

medet følgeskrivi nøytralomslagkonvolutt
direktetil valgrådet
innenvalgdagen
fordirekte
valgav lekerepresentanter.
Det skali følgeskrivetfremgåhvemsomharstemt.
(7) Valyédel foretarprøvingog opptellingav stemmene.En stemmeseddel
skalgodkjennes
dersomdeninneholderfærrenavnennto. Dersomdeninneholderflerenavnennto, skalde
sistenavnpålistenansessomuskrevne.Den kandidatsomfår fleststemmer,blir medlemav
Nidarosbispedømmeråd
ogKirkemøtet,ogdenpåfølgendeblir varamedlem.l tilfelle av
stemmelikhetavøres utfalletved loddtrekning.

