Valg af læge medlemmer
til provstiudvalg 2021
Udfyldes af valgbestyrelsen
Modtaget
Dag

Måned

År

Klokkeslæt

Liste nr.
Eventuel listebetegnelse
Valgbestyrelsens formands underskrift

Kandidatliste
Kandidatliste
Underskrevne anmelder hermed denne kandidatliste
til valget til provstiudvalget i

Provsti

Eventuel listebetegnelse

Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende)
Kandidaterne er opstillet i prioriteret rækkefølge
Kandidaterne er opstillet sideordnet
enten i den på kandidatlisten anførte rækkefølge:
eller i alfabetisk rækkefølge:

Eventuel henvendelse
Henvendelse om kandidatlisten kan rettes til

og ønskes på stemmesedlerne opført:

Navn

Bopæl

Telefon

E-post

Medlem af menighedsrådet i
Sogn
Fortsætter næste side med kandidatlisten

KANDIDATERNE PÅ KANDIDATLISTEN - Udfyldes med blokbogstaver eller på skrivemaskine
Kandidaterne skal egenhændigt underskrive på side 4 i anmeldelsen
Personnummer
Navn (fornavn(e),
Bopæl (gade, husnr., etage, sidebetegnelse,
mellemnavn(e), efternavn)
postnr., by)

Fortsætter næste side med bilag til kandidatlisten.
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Bilag til kandidatliste
anvendes kun ved sideordnet opstilling
Hvis der ikke indkommer andre end denne kandidatliste, og afstemningen derfor aflyses, skal
følgende kandidater være medlemmer af provstiudvalget:
Navn
Bopæl

Øvrige kandidater anført på kandidatlistens side 2 er i tilfælde af afstemningens aflysning stedfortrædere
i den rækkefølge, de skulle opføres på stemmesedlen. Kandidaterne kan senest onsdag den 1. november
2021 indlevere en særlig liste over stedfortrædere, jf. bekendtgørelse om valg af medlemmer til
provstiudvalg og stiftsråd § 12.

Dette bilag tiltrædes ved underskrift af samtlige kandidater på side 4.

Fortsætter næste side med listen til kandidaternes underskrift.
3

Vi underskrevne kandidater tiltræder at være kandidater på foranstående kandidatliste, at kandidatlisten
anmeldes med den anførte listebetegnelse, at kandidatrækkefølgen er som anført, og at
medlemmerne/stedfortræderne er som anført i foranstående bilag, hvis kandidaterne er sideordnet
opstillet, og der kun indleveres denne ene kandidatliste.
Kandidaternes egenhændige underskrifter i samme rækkefølge, som kandidaterne er anført på
kandidatlisten:

Fortsætter næste side med regler om indlevering af kandidatliste
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Regler om indlevering af kandidatliste
Kandidatlisten skal være indleveret til formanden
for valgbestyrelsen mandag den 13. september
2021 kl. 16.00.
Den øverste del af kandidatlistens side 1 udfyldes
af valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen skal påføre
dato og klokkeslæt for modtagelse af
kandidatlisten samt tildele kandidatlisten dens
nummer. Den først indgivne liste betegnes som nr.
1, den anden nr. 2 osv.
Kandidaterne kan over for valgbestyrelsen
anmelde
en
listebetegnelse,
hvormed
kandidatlisten vil være at betegne på
stemmesedlerne. Anmeldelse af en sådan
listebetegnelse skal ske på side 1 i anmeldelsen af
kandidatlisten.
Kandidatlister må ikke være betegnet på anden
måde end med det listen tildelte nummer og den
anmeldte listebetegnelse.
På kandidatlistens side 1 skal det være angivet,
om kandidaterne er opstillet i prioriteret
rækkefølge, eller om de er sideordnet opstillet.
Når kandidaterne er sideordnet opstillet, skal det
af anmeldelsen fremgå, om kandidaterne på
stemmesedlen ønskes opført i en bestemt
rækkefølge, eller om de ønskes opført alfabetisk.
Dette oplyses ved afkrydsning på kandidatlistens
side 1.
Endelig skal der nederst på side 1 anføres navn og
adresse m.v. på den person, som valgbestyrelsen
kan rette henvendelse til vedrørende listen.
Kandidatlisten skal på side 2 indeholde
oplysninger om kandidaternes navne, bopæl og
personnummer. En kandidatliste kan indeholde
færre navne end det antal personer, der skal
vælges. Antallet af navne på en liste må ikke
overstige det antal personer, der skal vælges, med
mere end det dobbelte.
Ingen kan opstilles på mere end én liste.

Er kandidaterne sideordnet opstillet, og
indeholder listen navne på flere kandidater end det
antal medlemmer, der i alt skal vælges til
provstiudvalget, skal det fremgå, hvilke af listens
kandidater der skal være medlemmer af
provstiudvalget, hvis afstemningen aflyses som
følge af, at der kun er indleveret denne ene
kandidatliste til valget. De nævnte oplysninger
anføres på kandidatlistens side 3. Er kandidaterne
prioriteret opstillet, skal kandidatlistens side 3
ikke udfyldes.
Intet navn må opføres på en kandidatliste uden
vedkommendes samtykke, der skal foreligge
skriftligt for valgbestyrelsen, hvorfor kandidaterne
egenhændigt skal underskrive på kandidatlistens
side 4.
Kandidatlister kan anmelde at ville støtte
hinanden (listeforbund). Anmeldelse herom skal
ske skriftligt senest mandag den 20. september
2021 kl. 16.00 og være tiltrådt ved underskrift af
samtlige kandidater, som er opført på de
kandidatlister, imellem hvilke listeforbund indgås.
Kandidaterne kan dog give skriftlig fuldmagt til
en eller flere kandidater til at anmelde
listeforbund. Fuldmagten vedlægges anmeldelsen.
Anmeldelse af listeforbund kan ikke ske på
anmeldelsen af kandidatlisten.
Modtageren af kandidatlisten er pligtig til på
forlangende at give en samtidig fremlagt genpart
af kandidatlisten påtegning om indleveringen med
angivelse af tidspunktet.
Behandling af personoplysninger
Som led i valghandlingen indsamler, behandler og
videregiver valgbestyrelsen personoplysningerne
til stiftsadministrationen og Kirkeministeriet.
Valgbestyrelsen
udfører
behandling
af
personoplysninger
ved
elektronisk
databehandling.
Databeskyttelsesforordningen
gælder derfor for sagsbehandlingen af enhver art i
valgbestyrelsen. Ønsker du/I information herom
kan du læse mere på sogn.dk/persondata
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