Menighedsrådsvalg 2018 og udpegning til Pastoralrådet

Til de lokale valgstyrelser og menighedsråd
Hvorfor en Kvikguide?
Bispedømmets valgstyrelse har besluttet at udarbejde en kvikguide til de lokale
valgstyrelser med de vigtigste frister og informationer i forbindelse med valgets
gennemførelse. Dette i erkendelse af, at vejledningen er et langt dokument med en høj
detaljeringsgrad. Kvikguiden kan dog ikke erstatte vejledningen med tilhørende bilag,
men kan med fordel læses som indføring i den lokale valgstyrelses opgaver og ansvar.
Hvornår kan jeg stemme og stille op som kandidat? (Valgret og valgbarhed)
Søndag den 18. marts 2018 er der valg til menighedsråd.
Valgret til menighedsrådet har enhver katolik i menigheden, såfremt vedkommende
senest på valgdagen er fyldt 16 år og senest 28 dage før valget er optaget på valglisten.
Forslag om kandidater indsendes skriftligt til formanden for den lokale valgstyrelse og
skal være denne i hænde senest klokken 16.00 den 18. februar 2018. Enhver, der er
valgbar, har ret til at foreslå sig selv som kandidat. Forslag om kandidater skal være
ledsaget dels af en erklæring fra den foreslåede om at være villig til at modtage valg,
dels dokumentation for betaling af kirkeskat eller sognebidrag.
Hvordan foregår valghandlingen?
Den lokale valgstyrelse beslutter, hvor valget skal gennemføres og valglokalets
åbningstid. Åbningstiderne bør ligge i tilknytning til tidspunktet for messer den
pågældende dag samt evt. lørdag. Det er også valgstyrelsen der aftaler, hvor mange
hjælpere (valgtilforordnede), der skal udpeges til dagen/dagene. Afstemningen er
hemmelig og det skal sikres, at den person der afgiver sin stemme, kan gøre dette
ugenert.
Hvor mange kandidater, må man stemme på?
Enhver vælger kan maksimalt stemme på et antal kandidater, der svarer til halvdelen af
det antal medlemmer, som menighedsrådet skal bestå af. Skal menighedsrådet bestå af
6 personer, kan der maksimalt stemmes på 3 personer. Ved et ulige antal medlemmer
rundes der op til første hele tal. Skal rådet fx. være på 7 medlemmer, kan der
maksimalt stemmens på 4 kandidater. Det skal stå på stemmesedlen, hvor mange
kandidater man maksimalt kan stemme på, så der ikke er nogen tvivl. Der må ikke
sættes flere kryds end det antal kandidater, man må stemme på og der må kun sættes
ét kryds ud for hver af de kandidater, som man ønsker at stemme på, ellers er
stemmesedlen ugyldig.
Hvis der er noget jeg er i tvivl om?
Hvis I har spørgsmål til valgets gennemførelse, bilag eller andet, kan I altid kontakte
Bispedømmets Valgstyrelse på e-mail, valgstyrelseMR18@katolsk.dk. Det er også
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denne e-mail, der anvendes til alle valgstyrelsens indberetninger til Bispedømmets
Valgstyrelse.
Bispedømmets Valgstyrelse anbefaler at dokumenter, som skal sendes til
Bispedømmets Valgstyrelse scannes ind og sendes elektronisk pga. den lange
leveringstid med Post Nord
God fornøjelse 
____________________________________________________________________
Vigtige datoer i forhold til afviklingen af valget.
23. november 2017

Bispekontoret skal have besked om antal
medlemmer i det kommende menighedsråd
I skal have nedsat en lokal valgstyrelse og melde
ind til Bispekontoret.

7. januar 2018, 16.00

Sidste frist for offentliggørelse af dato for valget i
menigheden

12. januar 2018

Bispekontoret udsender valglister

17. januar 2018, 16.00

Den lokale valgliste fremlægges til gennemsyn.
Det er kun menighedens medlemmer, der må
se listen, den er ikke offentlig.

20. januar. –
4. februar 2018

Periode for indkaldelse til menighedsmøde og
orientering om valget

18. februar 2018

Vælgere skal være opført på valglisten
Valglister inddrages

18. februar 2018, 16.00

Sidste frist for at stille kandidater
Sidste frist for at meddele ændringer til valglisten

21. februar 2018

Endelige valglister udsendes fra Bispekontoret

22. februar 2018, 16:00

Kandidatliste fremlægges af lokal valgstyrelse

23. februar 2018

Første frist for afgivelse af brevstemmer

26. februar 2018 16.00

Klager over kandidat- og valgliste til den lokale
valgstyrelse
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28. februar 2018, 22:00

Klager skal være afgjort og meddelt af den lokale
valgstyrelse

3. marts 2018, 16:00

Anke af afgørelse indgives til lokal
valgstyrelsesformand

16. marts 2018, 16:00

Sidste frist for afgivelse af brevstemmer, hvor der
kun holdes søndagsmesse lørdag

17. marts 2018, 16:00

Sidste frist for afgivelse af brevstemmer

18. marts 2018
26. marts 2018

Indberetning af resultat og forløb til Bispedømmets
Valgstyrelse

28. marts 2018, 16:00

Klager over valget til Bispedømmets Valgstyrelse

7. april 2018

Frist for afholdelse af første menighedsrådsmøde

8. – 15. april 2018

Frist for indkaldelse af menighedsrådet til
udpegning af medlem/medlemmer til Pastoralrådet

17. april 2018, 16:00

Sidste frist for menighedsrådenes udpegning af
medlem/medlemmer til Pastoralrådet, der
meddeles Bispedømmets Valgstyrelse

27. april 2018, 16:00

Frist for klager til Bispedømmets Valgstyrelse over
udpegning af medlem/medlemmer til Pastoralrådet

9. – 10. juni 2018

Første pastoralrådsmøde afholdes
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