Valsedel för val till Pastoral—och ekonomirådet
i Katolska församlingen S:t Pauli Församling, Gävle
2-17 mars 2019
Kryssa för 1-7 personer. Ett högre antal gör valsedeln
ogiltig.
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Val till pastoral– och ekonomiråd i S:t Pauli
katolska församling i Gävle
Val till nytt Pastoral – och ekonomiråd kommer att hållas lördagar och söndagar 2 och 3, 9
och 10, samt 16 och 17 mars. Rösträkning sker fredagen den 22 mars och resultat kunggörs
den 24 mars. På lördagar och söndagar valdagrana äger valet rum i samband med
mässorna.
Vår församling har ett gemensamt Pastoral– och ekonomirådet. Under ledning av
kyrkoherden har ledamöter i Pastoral– och ekonomiråd i uppdrag att främja och utveckla
församlingslivet genom att arbeta med frågor som rör bland annat rekrytering och
utbildning av frivilliga medarbetare, gestaltning av liturgi, trosundervisning, social och
karitativ verksamhet, familj och ungdomsarbete, ekumeniskt samarbete, interreligiös dialog
och miljöarbete. De skall också verka för församlingens utveckling och uppmärksamt följa
och främja församlingens ekonomiska ställning genom att förvalta församlingens egendom.
De skall kunna representera olika intresseområden och samtidigt ta hänsyn till helheten.
Därför behövs goda initiativ, kunskap, engagemang, gott omdöme och ansvarskänsla.
Information om samtliga kandidater samt foto finns på anslagstavlan. Rösträtt har varje
församlingsmedlem som senast sista valdagen fyllt 16 år. Rösta på de personer som du tror
är lämpliga. Ett högt valdeltagande uttrycker församlingsbornas delaktighet i och
medansvar för församlingsverksamhet.
Valet går till på följande sätt:
Samtliga röstberättigade erhåller röstsedlar från församlingsexpedition eller före och efter
mässorna fram till valdagen eller alltså på valdagen. Röstsedlarna bär namn på samtliga
kandidater som har blivit föreslagna och på valberedningens förfrågan förklarat sig villiga
att kandidera.
Till Pastoral – och ekonomirådet skall 9 personer väljas, varav 2 blir suppleanter.
Valprocedur:
Kryssa för högst 7 namn på röstsedeln till Pastoral- och ekonomiråd. Observera att du får
kryssa färre än 7 namn men inte fler än 7 namn. Fler än 7 gör röstsedeln ogiltig.
Röstsedeln kan lämnas på expeditionen i samband med vardag mässorna . Därvid kommer
valförrättare att ta emot valsedeln, som bör ligga i ett förseglat kuvert, och pricka av
den som avlämnar rösten i röstlängden för att förhindra dubbelröstning.
Vid poströstning. Lägg en röstsedel i ett kuvert. Klistra igen det men skriv ingenting på
kuvertet. Detta kuvert stoppas i ett yttre kuvert, adresserat till S:t Pauli katolska
församling, Södra Rådmansgatan 7, 802 51 Gävle. Namn och födelsedatum måste
anges på det yttre kuvertet. Brevet ska vara poststämplat senast sista valdagen (den
17 mars).
Offentlig röstsammanräkning kommer att äga rum fredagen den 22 mars k.18.45 i
församlings vapenhus.
Valberedningen är Victoria Oliver Kvist, sekr., Immanuel Emer samt p. Chikezie Onuoha
MSP
Om du har frågor ring församlingsexpedition på 026 1231 57

