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

Nominasjonskomiteens liste
1. MARKUS WESTERMOEN, f. 1975, Ingeniør, Kristiansand
2. TORUN HEIER SØDAL, f. 1961, Lærer, Kristiansand
3. TURID TORLAND HÅLAND, f. 1966, Regnskapskonsulent, Lyngdal
4. ROLF HALVARD HEIMDAL, f. 1951, Pensjonist, Stathelle
5. SIMON ELLINGSBERG, f. 1984, Rektor, Hægeland
6. SILJE NILSEN ØSTENSEN, f. 1997, Student, Seljord
7. LARS SÆLAND LAUVHJELL, f. 1950, Pensjonist, Søndeled
8. SISSEL ANNETTE MARTHINSEN, f. 1971, Lektor, Farsund
9. SHELLY BYHOLT RIGBY, f. 2001, Student, fotograf, Nedenes
10. GERD VIGDIS SLETTEDAL, f. 1951, Pensjonist, Øvrebø
11. ATLE OLAV LJÅSTAD, f. 1948, Pensjonist, Kragerø
12. STÅLE RYSTE, f. 1969, QA-koordinator, Stathelle
13. EMILIE ROLSTAD BJØRNHOLMEN, f. 2001, Elev, Lillesand
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.

