Sjekkliste for valgstyrer
Regelfestede frister står i vanlig skrift. Anbefalte frister står i kursiv. Frister som ennå ikke er
vedtatt, er markert med en stjerne (*) og vedtas på Kirkemøtet 21.-26. september 2022
Oppgaver ved valg av
Frist
menighetsråd (MR),
bispedømmeråd (BDR) og
Kirkemøtet og kirkelig fellesråd
(FR)
Nominasjonsfasen
Høst 2022 – 31. mars 2023
Delta på møte for valg av
Før 1. februar 2023*
nominasjonskomité ved
BDR/KM-valget
Frist for menighetsrådet for å Før 1. februar 2023*
sende inn forslag til leke
kandidater til bispedømmeråd
og Kirkemøtet
Delta på valgkurs arrangert av Før 1. februar 2023
bispedømmerådet
Ta kontakt med kommunen (Tid Ingen fast frist, men så
for valget (søndagsvalg og
tidlig som mulig
åpningstider valglokaler),
valglokaler og valgmateriell)
Kunngjøring av krav til
1. februar 2023 (må skje i
listeforslag
god tid før 31. mars)*
Frist for menighetsmøtets
1. februar 2023 (må skje i
vedtak om antall medlemmer i god tid før 31. mars)*
menighetsrådet
Oppnevning av
1. februar 2023*
nominasjonskomité ved MRvalg

Lag kommunikasjonsplan (se
punkt 5.1.6.1 i håndboken)

1. februar 2023*

Frist for innlevering av
31. mars 2023 kl. 12:00*
listeforslag til valgstyret
Legge ut listeforslag til ettersyn Etter hvert som de kommer
inn
Valglister og grunnlagsdata
1. april – 1.juni
Frist for godkjenning av
valglister MR-valg
Kunngjøre valglister og
valgform MR-valg
Kunngjøring av supplerende
nominasjon MR-valg (gjelder
ikke sokn som har
forholdstallsvalg)

Ansvar

Regel

MR-leder el. medlem

MR

§ 6-2

5-3

Valgstyret (VS)
Fellesråd/kirkeverge/VS

VS

§ 4-1 (2)

MR/Menighetsmøte

VS

§ 6-1

Kommunikasjonsansvarlig
(Komm)/VS
Nominasjonskomité og
nomineringsgrupper
VS

§ 7-1

Senest 2. mai 2023*

VS

§ 7-5

Senest 2. mai 2023*

VS/Komm

Senest 2. mai 2023*

VS

§ 7-5

§§ 4-1, 7-6
§ 8-1

Listeforslag(ene) legges inn i
medlemsregisteret
(valgmodulen)

Så fort som mulig etter
VS/stab
§ 4-1
godkjenning. Senest 1. juni
ved supplerende
nominasjon.
Sju dager etter
Biskopen, registrert
§ 7-7
offentliggjøring (senest 9. nomineringsgruppe og alle
mai)
som har stemmerett har
klagerett
15. mai 2023
VS
§§ 9-3, 10-2

Frist for klage med krav om
endring av valgstyrets vedtak
om å godkjenne eller forkaste
et listeforslag
Frist for å søke
bispedømmerådet om
dispensasjon fra kravene til tid
og sted for stemmegivningen
for forhåndsstemmegivning og
på valgdagen
Frist for registrering
Så fort som mulig etter at
(fastsetting) av lokale
det er avgjort tid og sted
opplysninger om tid og sted for for forhåndsstemming og
forhåndsstemming og valgting. valgting. Senest 1. juni
Skal registreres i
2023.
medlemsregisteret
(valgmodulen).
Frist for å fremme kandidater 15. mai 2023 kl. 12:00*
gjennom supplerende
nominasjon (både MR-valg og
BDR-valg)
Valgstyrets frist til å godkjenne 22. mai 2023*
supplerte kandidater MR-valg
Ved supplerende nominasjon - 22. mai 2023*
frist for kunngjøring av endelige
valglister MR-valg
Frist for klage med krav om
Sju dager etter
endring av valgstyrets vedtak offentliggjøring (senest 29.
om å godkjenne eller forkaste mai)
forslag om supplerende
nominasjon
Valg og mobilisering
2. juni – 11. september
Bestemme om det skal bli
15. juni 2023
adgang til at velgerne kan avgi
stemme i alle soknene innenfor
fellesrådsområdet
Skjæringsdato for manntallet 30. juni
Skriv ut og kopier opp
Juni–juli 2023
stemmesedler til MR-valget
(før forhåndsstemming 10.
eller kontakt trykkeri om
aug. 2023)
trykking av stemmesedler.
Kirkerådet sørger for at det kan
skrives ut stemmesedler til MRvalget fra kirkevalget.no. Denne
seddelen sendes evt.
menighetens lokale trykkeri for
trykking.

VS/stab

Forslagsstillere

§§ 4-1, 9-2, 9-3,
10-1, 10-2

§ 8-1

§ 8-1
VS, Komm

§ 8-1

Biskopen og alle som har § 7-7
stemmerett har klagerett

Alle VS i fellesrådsområdet § 10-2

Kirkerådet

§ 2-4

VS

§ 7-9

Tid og sted for
Innen 1. juni 2023
forhåndsstemming skal legges i
valgmodulen
Oppnevne stemmemottakere I I løpet av juni 2023

VS

Siste frist for å trykke
stemmesedler (MR-valg).
Stemmesedler skal være
mottatt fra bispedømmerådet
(BDR-valg).
Frist for kunngjøring av tid og
sted for valget, samt
forhåndsstemming
Frist for utsendelse av valgkort
Kontroll av
manntallsopplysninger
Periode for forhåndsstemming
Periode for digital
forhåndsstemming
Planlegge organisering og
gjennomføring av valgting
Oppnevne stemmestyre

10. august 2023

VS

10. august 2023

VS, Komm

VS

Kirkevalgreglene
kap. 9
§ 7-9

§§ 9-3 og 10-2

10. august 2023
10. aug.–11. sept. 2023

KR
VS/stab/Komm

§ 2-5
§ 2-6

10. aug.–8. sept. 2023
10. aug.–6. sept. 2023

VS
KR

§ 9-2
§ 9-7

VS

§ 10-2

VS

§ 4-2

30. august 2023 (siste frist
8. september)
30. august 2023 (siste frist
8. september)
Planlegge organisering og
30. august 2023 (siste frist
gjennomføring av opptelling
8. september)
Rekruttere valgfunksjonærer til 30. august 2023 (siste frist
valgdagen(e)
8. september)
Rekruttere valgfunksjonærer til 30. august 2023 (siste frist
opptelling
8. september)
Gi opplæring til
30. august 2023 (siste frist
valgfunksjonærene
8. september)
Felles tidspunkt for
31. august 2023
forhåndsstemmegivning
Frist for forhåndsstemming på 1. september 2023
papir i annet sokn enn der en
bor
Forhåndsstemming på
1. september 2023
institusjoner bør skje innen
denne dagen
Frist for oppdatering av
1. september 2023
manntall (for personer som
flytter tilbake til Norge fra
utlandet og personer som
melder seg inn i Den norske
kirke)
Utskrift av avkryssingsmanntall 8.eller 9. september 2023 .
Valgdag(er)
10. og 11. september 2023
Opptelling og resultat 11.
september – 31. oktober
Stemmestyrets protokoll ferdig 12. september 2023
Frist for mottak av
11. september 2023
kl.
forhåndsstemmer. Stemmer
21:00
mottatt etter dette er «for sent
innkomne forhåndsstemmer»

VS
VS
VS
VS
VS

§ 9-3

VS

§ 9-2

VS

§§ 9-2, 9-3

VS/stab

§ 2-5

VS
VS, Stemmestyret

§ 10-1

Stemmestyret
VS

§ 11-5
§ 11-1

og skal ikke tas med i
opptellingen.
Frist for foreløpig opptelling
Så snart som mulig, dvs.
(MR- og BDR-valg)
innen 13. september 2023
Frist for endelig opptelling (MR- Så snart som mulig, dvs.
valg)
innen 13. september 2023
Frist for offentliggjøring av
Så snart som mulig, dvs.
valgresultat (MR-valg)
innen 13. september 2023
Valgstyrets protokoll ferdig
Så snart som mulig, dvs.
innen 13. september 2023
Frist for rapportering av
Så snart som mulig, dvs.
foreløpig opptelling i
innen 13. september 2023
valgmodulen (BDR-valg)
Frist for innsending av
Så snart som mulig, dvs.
stemmesedler og valgmateriell innen 13. september 2023
til valgrådet i bispedømmet
(BDR-valg)
Legg endeligopptelling inn i
Så snart som mulig, dvs.
valgmodulen i
innen 13. september 2023
medlemsregisteret
Frist for klage over
18. september 2023
gjennomføring av MR-valg.
Klagen skal fremsettes for
valgstyret, bispedømmerådet er
klageinstans.
Frist for klage over
18. september 2023
gjennomføring av BDR-valg.
Klagen skal fremsettes for
valgstyret, valgrådet eller
Kirkerådet. Kirkerådet er
klageinstans.
Frist for klage over
7 dager etter at
valgoppgjøret (MR-valg). Klagen valgoppgjøret er godkjent
skal fremsettes for valgstyret,
bispedømmerådet er
klageinstans.
Frist for klage over
7 dager etter at
valgoppgjøret (BDR-valg).
valgoppgjøret er godkjent
Klagen skal fremsettes for
valgstyret, valgrådet eller
Kirkerådet. Kirkerådet er
klageinstans.
Frist for rapportering av
2. oktober 2023
utfyllende data i valgmodulen
Periode for avholdelse av
1. – 31. oktober 2023
konstituerende møte i MR, med
valg av medlemmer til FR
(MR/FR)
Gamle menighetsråd fratrer
31. oktober 2023
(MR)
Nyvalgte menighetsråd tiltrer 1. november 2023
(MR)

VS

§ 11-4
§ 11-4

VS/Komm

§ 11-5

VS

§ 11-5

VS/stab

VS

§ 11-6

VS/Stab

§ 11-5

Biskopen og alle som har § 12-1
stemmerett har klagerett

Biskopen og alle som har § 12-2
stemmerett har klagerett

Biskopen og alle som har § 12-1
stemmerett har klagerett

Biskopen og alle som har § 12-2
stemmerett har klagerett

VS/Stab
Leder for avtroppende MR
innkaller

Framstilling av menighetsrådet Nærmeste søndager etter
for menigheten (ved
konstituerende møte
gudstjeneste)
Frist for avholdelse av
Senest 30. november 2023
konstituerende møte i kirkelig
fellesråd (FR)
Gamle kirkelige fellesråd fratrer 30. november 2023
(FR)
Nyvalgte kirkelige fellesråd
1. desember 2023
tiltrer (FR)

MR, Sokneprest

Leder for avtroppende FR
innkaller

