DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand
Tlf 38 19 68 80
E-mail: randesund.menighet@
kristiansand.kommune.no

INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTET ONSDAG 21. AUGUST, KL. 19.30.

SAKER:
42/19

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

43/19

Godkjenning av referat fra 12.06.19
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

44/19

Orienteringssaker
1. Ungdomsarbeider – status ved Stian Egeland sin permisjon
2. Veikirke og kunstutstilling i sommer – status
3. Kirkevalget

45/19

Valgstyret
Menighetsrådet er pålagt å fungere som valgstyre under kirkevalget. Leder i
MR pleier å fungere som leder i valgstyret, om MR ikke ønsker en annen som
leder.
Forslag til vedtak: Leder i MR skal fungere som leder av Valgstyret ved
kirkevalget.

46/19

Stemmestyrer under kirkevalget
Det skal utnevnes stemmestyrer bestående av minst tre medlemmer for å
administrere stemmegivningen i de ulike lokalene. Det skal være en leder for
hvert stemmestyre. Vi trenger tre i kirken, tre på Dvergsnes skole, tre i
Sukkevannshallen.
Forslag til vedtak: Alle 8 medlemmer samt varamedlem danner tre
stemmestyrer. Det velges tre ledere.

47/19

Valgfunksjonærer.
Det må være minst tre til stede under valgene hvert sted, det må være nok
valgfunksjonærer til at alle kan få rimelig hviletid. Det trengs ikke ekstra
personale ved valget i kirken.
Forslag til vedtak: Det engasjeres minst 6 personer som kan være
valgfunksjonærer på Dvergsnes skole og Sukkevannshallen. Det vurderes om
det er nok med to skift i valgtiden som er kl.0900 til 2100, dvs. 6 timer pr.
person. Forslag til personer bør være avklart.

48/19

Opplæring av valgmannskap.
Det må vurderes om det trengs egen tid til dette, men det finnes meget bra
instruksjonsvideoer på kirkevalg.no og det kan gis ut gode korte
informasjonsskriv.
Forslag til vedtak: Det planlegges ikke egen kurskveld, men leder av Valgstyret
er ansvarlig for at alle får det nødvendige kursmateriell

49/19

Eventuelt.

Jan Georg Ribe
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Sekretær

