HVORDAN SKAL FOLKEKIRKEN
UDVIKLE SIG I DIT SOGN?
Tirsdag den 14. marts 2017 afholdes UDFYLDNINGSVALG
til menighedsrådet i Vester Tostrup sogn.
Selv om udfyldningsvalget er til marts
2017, er det nu forberedelserne går i gang
og derfor inviteres du til orienterings- og
opstillingsmøde.
Det er nu du har mulighed for sammen
med sognets øvrige beboere at give
udtryk for dine tanker og ideer til liv.

SÅ MØD OP TIL ORIENTERINGSMØDE
I VESTER TOSTRUP SOGN!!

På mødet orienterer menighedsrådet om det hidtidige arbejde og
kommende opgaver. Endvidere gennemgås reglerne for opstilling af
kandidater til menighedsråd.

ORIENTERINGSMØDE AFHOLDES
tirsdag den 17. januar kl. 19.00
i konfirmandlokalet i Vester Tostrup
Menighedsrådet serverer kaffe
I umiddelbar forlængelse af mødet søges opstillet en kandidatliste til valget. Udover
denne kandidatliste er det muligt at opstille andre kandidatlister. Blanket hertil fås
hos valgbestyrelsen i sognet. Valgbestyrelsen kan oplyses af formanden for menighedsrådet. Bemærk dog, at kandidatlisten skal være indleveret til den udpegede valgbestyrelse i sognet, fra den 24. januar 2017 kl. 19.00 til senest den 31. januar 2017
kl. 19.00.
Medlemmer af menighedsrådet vælges for 4 år. Valgret har ethvert medlem af
folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i
Danmark i et år før valget.

KRAV TIL KANDIDATLISTEN:

Kandidatlisten skal mindst indeholde navnet på en kandidat, og antallet af navne må
ikke overstige det dobbelte af det antal, der skal vælges. Kandidatlisten skal være
underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere. Ingen kan være kandidat for mere end en
liste. En kandidat kan ikke være stiller for den liste vedkommende er opstillet på, men
godt for en anden. Man kan kun være stiller på en liste. Alle kandidater og stillere skal
være opført med fulde navn, adresse og CPR samt underskrift. Det skal på blankettens
forside angives om listen er prioriteret eller sideordnet. Det skal angives, hvilken stiller
valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen. Kandidatlister kan anmeldes til valgbestyrelsen, at de vil indgå liste/valgforbund med hinanden. Ved sideordnet
opstilling skal det angives, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af
menighedsrådet, og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen
bliver aflyst. Samtidig skal det oplyses hvilken kandidat, der anses for først valgt i tilfælde af, at afstemningen bliver aflyst.

