Regelsamling A 2
II - 2007
Gkfmge 31.1.2007
Makulerar bladet I - 95

ARBETSORDNING FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE
Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige har i stöd av kyrkoordningen 8
kapitlet 8 § den 31 januari 2007 antagit följande arbetsordning.
Utöver vad som i kyrkolagen och kyrkoordningen stadgas om gemensamma kyrkofullmäktige,
skall bestämmelserna i denna arbetsordning iakttagas i dess verksamhet.
1. SAMMANTRÄDEN OCH HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN
1 § Allmänt
Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte
gemensamma kyrkofullmäktige i fråga om något visst ärende beslutar annorlunda.
KL 7:6
När ett förvaltningsärende handläggs hos kyrkliga myndigheter skall
förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas
verksamhet iakttas, om inte något annat följer av kyrkolagen.
KL 25:5
Gemensamma kyrkofullmäktige utser vid det första sammanträdet under det första
och tredje året av sin mandatperiod inom sig en ordförande och en vice
ordförande.
KO 8:2
På gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande ankommer att leda beredningen av
de ärenden som gäller den interna organisationen av gemensamma
kyrkofullmäktiges verksamhet, om inte gemensamma kyrkofullmäktige beslutar
annorlunda.
Gemensamma kyrkofullmäktige tar åt sig en sekreterare för sin mandatperiod.
Avlider en vid församlingsval utsedd förtroendevald, eller beviljas honom befrielse
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på grund av orsak som avses i 7 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen eller av annan giltig
orsak som ifrågavarande förvaltningsorgan godkänner eller förlorar han sin
valbarhet, skall det förvaltningsorgan vars medlem den förtroendevalda varit
konstatera att hans förtroendeuppdrag har upphört. I hans ställe kallas en
suppleant.
KO 7:2,1
2 § Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden
Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder då detta är nödvändigt för
handläggning av de ärenden som enligt stadgandena skall handläggas inom viss tid
eller då fullmäktiges ordförande annars anser det vara påkallat.
Fullmäktige skall sammankallas, om kyrkostyrelsen, biskopen, domkapitlet eller
kyrkorådet påyrkar detta eller om minst en fjärdedel av fullmäktiges medlemmar
skriftligen gör framställning härom för handläggning av något uppgivet ärende.
KO 8:3
Kallelse till gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde utfärdas av ordföranden
eller, vid förfall för honom, av vice ordföranden. Har även vice ordföranden
förhinder, utfärdas kallelsen av kyrkorådets ordförande. Kallelse till fullmäktiges
första sammanträde utfärdas av kyrkorådets ordförande, och sammanträdet
öppnas av den till åren äldste medlemmen, som även leder förhandlingarna vid
sammanträdet till dess ordförande och vice ordförande för fullmäktige har utsetts.
I sammanträdeskallelsen skall meddelas tid och plats för sammanträdet, och till
densamma skall fogas en förteckning över de ärenden som skall behandlas.
Kallelsen jämte förteckningen över ärenden skall tillställas gemensamma
kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets medlemmar senast en vecka före
sammanträdet samt vara anslagen på den kyrkliga samfällighetens och
församlingarnas anslagstavlor under en veckas tid före sammanträdet.
KO 8:5, 1-2
Då en vid församlingsval utsedd medlem av ett förvaltningsorgan tillfälligt är
förhindrad att delta i ett sammanträde, skall han utan dröjsmål meddela härom till
ordföranden för ifrågavarande organ. Sedan ordföranden meddelats av
ifrågavarande medlem om hindret eller fått annat tillförlitligt besked härom, skall
han kalla suppleanten i den förhindrades ställe.
KO 7:3,1
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Är en medlem av gemensamma kyrkofullmäktige tillfälligt förhindrad att delta i ett
sammanträde, skall kallelse till sammanträdet ofördröjligen tillställas hans
suppleant. Kallelsen skall om möjligt vidarebefordras skriftligt. Sedan gemensamma
kyrkofullmäktige godkänt förhindret deltar suppleanten i handläggningen i den
förhindrades ställe.
Är såväl ordföranden som vice ordföranden frånvarande eller jäviga i något ärende,
skall en tillfällig ordförande utses för sammanträdet eller för handläggning av
ärendet.
KO 7:3,3
3 § Vid sammanträdets början
I början av gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde hålles en inledande
andakt, varefter förrättas namnupprop.
Sedan namnupprop förrättats, skall gemensamma kyrkofullmäktige konstatera, om
sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.
Ledamot som inte varit närvarande vid namnuppropet, skall anmäla sig hos
ordföranden och i protokollet skall antecknas, vilken tid och under behandlingen av
vilket ärende han anlänt. Likaledes skall förfaras, om ledamot avlägsnat sig mitt
under pågående sammanträde. Om ledamot, som avlägsnar sig från
sammanträdet, ånyo infinner sig till detsamma skall han även då ofördröjligen
anmäla sig hos ordföranden.
Såsom närvarande vid sammanträdet betraktas de ledamöter, vilka enligt
protokollet infunnit sig till sammanträdet och vilka inte tillkännagivit, att de ämnar
avlägsna sig från detsamma eller vilka inte i övrigt offentligt konstateras vara
frånvarande.
Ordföranden kan under sammanträdets gång förrätta nytt namnupprop, varvid de
anmälda betraktas därefter såsom närvarande vid sammanträdet. Efter sagda
namnupprop skall bestämmelserna i förenämnda 1 och 2 moment iakttas.
Gemensamma kyrkofullmäktige väljer två protokolljusterare för justering av
protokollet över sammanträdet. Gemensamma kyrkofullmäktige kan skilt fatta
beslut om att protokollet eller en del därav justeras omedelbart.
Ledamöterna skall vid sammanträdet sitta på av ordföranden anvisad plats.
Handläggningen av ärendena i gemensamma kyrkofullmäktige leds både på finska
och svenska.
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4 § Närvarande vid sammanträdet
Gemensamma kyrkorådets ordförande och vice ordförande eller, om bägge är
förhindrade, en av gemensamma kyrkorådet därtill förordnad medlem skall vara
närvarande vid gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde. Deras frånvaro
utgör dock inte hinder för beslut i ärendena. Gemensamma kyrkorådets
medlemmar är berättigade att närvara vid sammanträdena.
En i 1 mom. avsedd person äger rätt att delta i diskussionen vid sammanträdet men
inte i fattande av beslut, om han inte är fullmäktig.
De tjänsteinnehavare som föredrar ärenden för gemensamma kyrkorådet samt
övriga tjänsteinnehavare som gemensamma kyrkofullmäktige förordnar därtill skall
vara närvarande vid gemensamma fullmäktiges sammanträden för att ge nödiga
upplysningar.
KO 8:7
Gemensamma kyrkofullmäktige eller dess ordförande äger rätt att inkalla
sakkunniga till gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde för att höras.
5 § Sammanträdets föredragningslista och arbetsordning
Vid föredragandet av ärenden i gemensamma kyrkofullmäktige skall ledamöterna
förfoga över en för sammanträdet gällande föredragningslista, i vilken ingår en
redogörelse för varje ärende som skall behandlas och gemensamma kyrkorådets
förslag till gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.
Föredragningslistan jämte bilagor och övriga eventuella handlingar skall, såvida inte
särskilda skäl ställer hinder, tillställas ledamöterna minst tre dagar före
gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde.
Såvida gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om bordläggning av något ärende
eller remitterar ärendet till gemensamma kyrkorådet tillställs ledamöterna inte
ånyo de bilagor till föredragningslistan, vilka hänför sig till ifrågavarande ärende,
om den slutgiltiga handläggningen av ärendet sker inom ett år.
Ärendena upptas på föredragningslistan i av ordföranden bestämd ordning och
föredrages, såvida icke gemensamma kyrkofullmäktige annorlunda beslutar, för
gemensamma kyrkofullmäktige i av föredragningslistan föreskriven ordning. Som
grund för behandlingen av ärenden föreligger gemensamma kyrkorådets förslag.
Ett ärende som skall beredas av gemensamma kyrkorådet får inte upptas till
avgörande, om inte gemensamma kyrkorådet varit i tillfälle att behandla
detsamma.
KO 8:6
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Önskar en medlem av gemensamma kyrkofullmäktige att en bestämd fråga skall
upptas till handläggning i gemensamma fullmäktige, skall han tillställa
gemensamma fullmäktiges ordförande en skriftlig framställning härom, och äger
denne utan dröjsmål befordra framställningen till gemensamma kyrkorådet för
beredning.
KO 8:4
En medlem av församlingen kan väcka initiativ i frågor som rör församlingens och
den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.
Församlingens medlemmar skall på lämpligt sätt ges tillräcklig information om
ärenden av allmänt intresse, som är anhängiga i församlingen och den kyrkliga
samfälligheten, om planer på dylika samt om handläggningen och avgöranden i
dessa frågor. Gemensamma kyrkorådet åligger att leda och övervaka denna
församlingens informationsverksamhet.
KO 7:9
Är ett ärende brådskande och angår det inte nytt anslag eller förhöjning av ett
tidigare anslag, kan gemensamma kyrkofullmäktige besluta att uppta det till
handläggning, även om ärendet inte har omnämnts i sammanträdeskallelsen.
Har något ärende inte blivit behandlat vid sammanträdet och beslut fattats om
dess överförande till handläggning vid ett fortsatt sammanträde, behöver särskild
kallelse till detta inte utfärdas.
KO 8:5, 3-4
6 § Anföranden vid ett sammanträde
Sedan föredragningen av ett ärende för gemensamma kyrkofullmäktige har begynt,
äger ledamot rätt att begära ordet genom att resa sig upp från sin plats, genom att
räcka upp handen eller på annat tydligt sätt tillkännage sin begäran.
Om man begär ordet samtidigt, avgör ordföranden i vilken ordning ordet beviljas.
Ordföranden äger rätt att ge ordet åt gemensamma kyrkorådets ordförande och
vice ordförande, då dessa har förhinder enligt kyrkoordningen 8 kapitlet 7 § åt av
gemensamma kyrkorådet beordrad ledamot samt åt tjänsteinnehavare som
förordnats närvara innan ordet överlåts åt andra.
Om ledamot önskar ge svar på ett anförande och han har bett därom under detta
anförande eller strax därefter, kan ordföranden berättiga honom att uttala sig
kortfattat före de tidigare begärda anförandena. I dylikt svarstal må icke framföras
annat än utredningar och rättelser på grund av annans uttalande eller genmäle på
däri framfört påstående.
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En ledamot skall tala från det i sessionssalen för detta ändamål placerade
talarpodiet eller från sin plats i sessionssalen.
Talaren skall hålla sig till saken vid behandling av ärende. Om han avviker från det
eller använder kränkande eller i övrigt olämpliga ord, skall ordföranden uppmana
honom att återgå till ordningen. Om en ledamot inte hörsammar denna
uppmaning, skall ordföranden förbjuda honom att vidare uttala sig.
Ingen annan än ordföranden får avbryta talaren. Gemensamma kyrkofullmäktige
kan vid behov begränsa längden av anförandena vid enstaka ärenden.
Ordföranden äger rätt att efter avgiven varning avlägsna en person som stör
sammanträdet från möteslokalen och vid behov tillkalla hjälp av myndighet. Om
ordning inte kan bibehållas, kan ordföranden avbryta sammanträdet och överflytta
detsamma till annan tidpunkt.
7 § Behandling av ett ärende
Om under diskussionen framställes förslag till bordläggning av ärendet, varvid
ärendet upptas till handläggning senare utan beredning ånyo, eller remittering av
ärendet för ny beredning eller framställes något annat förslag, vars godkännande
skulle avbryta den sakliga behandlingen av ärendet och detta förslag fått medhåll,
skall de därpå följande talarna på uppmaning av ordföranden inrikta sina
utlåtanden på detta förslag och beslut därom fattas, innan mer diskussion om själva
ärendet tillåtes. Om ett dylikt förslag godkänns, skall ordföranden avbryta den
sakliga behandlingen av ärendet. Om förslaget däremot förkastas, fortsätter
behandlingen.
Ett bordlagt ärende skall utan dröjsmål framställas ånyo till gemensamma
kyrkofullmäktige för handläggning.
Ändringsförslag, klämmar och övriga från föredragningslistan avvikande förslag
samt motioner skall inlämnas skriftligt till ordföranden, om inte ordföranden tillåter
annorlunda. Förslag rörande förkastande, bordläggning eller remittering skall
framföras skriftligt endast om ordföranden påyrkar detta.
Sedan ett ärende som skall handläggas vid ett förvaltningsorgans sammanträde har
föredragits, skall tillfälle beredas till diskussion i ärendet. När de som anhållit om
ordet har yttrat sig, skall ordföranden förklara diskussionen avslutad.
KO 7:4,1
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8 § Beslutsfattande och omröstning
Föreligger enighet om beslutet eller har framställda motförslag inte vunnit
understöd, skall ordföranden fastställa beslutet. I annat fall skall ordföranden
konstatera vilka förslag som, på grund av att de ej vunnit understöd, inte upptas
samt vilka som upptas till omröstning. Härefter skall han förelägga organet
omröstningssättet
och,
om
flera
omröstningar
skall
förrättas,
omröstningsförfarandet för godkännande samt framställa omröstningsproposition
så, att svaret ”ja” eller ”nej” uttrycker ståndpunktstagandet till förslaget.
Omröstningen skall förrättas offentligt antingen genom namnupprop eller på det
sätt som ordföranden bestämmer. Har omröstningen verkställts på annat sätt än
genom namnupprop, skall den förrättas på nytt genom namnupprop, om så
påyrkas eller om ordföranden anser att den företagna omröstningen inte har gett
klart resultat.
På grundval av omröstningen skall ordföranden i enlighet med 7 kap. 4 § 2 mom.
och 25 kap. 10 § kyrkolagen fastslå vilken åsikt som skall gälla som beslut.
KO 7:4, 2-4
Församlingens institutioner är beslutföra då över hälften av medlemmarna är
närvarande.
I en församlingsinstitution verkställs omröstning mellan ett framställt förslag och
samtliga understödda motförslag genom att två förslag åt gången ställs mot
varandra så att svaret ”ja” eller ”nej” uttrycker majoritetens ståndpunktstagande.
KL 7:4, 1-2
Faller rösterna vid omröstning lika, gäller som beslut den åsikt för vilken
ordföranden gett sin röst. I ett disciplinärt ärende avgör den åsikt som är lindrigare.
Faller vid val rösterna eller jämförelsetalen lika, skall lotten avgöra.
Besätts en tjänst eller ett förtroendeuppdrag på tjänsteförslag och faller rösterna
därvid lika, blir den vald som uppförts på förslag framom den andra.
KL 25:10
För fattande av beslut krävs att minst två tredjedelar av de närvarande och över
hälften av samtliga medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige biträder beslutet i
de ärenden som gäller
1)

uppförande av kyrka och därtill anslutna byggnader eller av
jordfästningskapell eller sådan renovering som avses i 14 kap. 2 § 2
mom. samt uppförande av kapell, församlingshem, församlingens
ämbetshus eller läger- och kurscentrum samt anläggande eller
utvidgning av en begravningsplats,

2)

överlåtelse av fast egendom eller

3)

inrättande av en ny tjänst.
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KL 9:3
Anser ordföranden att det för fattandet av beslut krävs understöd med kvalificerad
majoritet, skall han meddela härom innan omröstningen förrättas och beakta detta
då resultatet av omröstningen fastställs.
KO 7:4, 5
9 § Jäv
En medlem i gemensamma kyrkofullmäktige är jävig att delta i beslut som gäller
honom eller henne personligen eller gäller en i jävsbestämmelsen i
förvaltningslagen (434/2003) avsedd nära släkting till medlemmen eller en person
som enligt nämnda bestämmelse kan likställas med en nära släkting. Då
ordföranden eller vice ordföranden deltar såsom självskriven i någon annan
församlingsinstitutions sammanträde tillämpas 2 mom. på denna.
Om inte något annat följer av 25 kap. 5 § 1 mom. gäller i fråga om jäv för övriga
förtroendevalda samt för församlingens tjänsteinnehavare vad som i
förvaltningslagen bestäms därom. Ett tjänste- eller arbetsförhållande eller ett
motsvarande förhållande till församlingen eller den kyrkliga samfälligheten medför
dock inte jäv för en förtroendevald eller tjänsteinnehavare i ett förvaltningsärende i
vilket församlingen eller den kyrkliga samfälligheten är part, om han eller hon inte
på basis av sitt anställningsförhållande har varit föredragande i ärendet eller annars
på motsvarande sätt handlagt detta.
KL 7:5, 1-2
2. VAL
10 § Majoritetsval
Då majoritetsval förrättas med slutna sedlar, skall gemensamma kyrkofullmäktiges
ordförande inkalla minst två ledamöter för att biträda vid valförrättningen.
Val förrättas som majoritetsval. Skall två eller flera förtroendevalda utses, måste
proportionella valsätt dock tillämpas om detta krävs av så många i valet deltagande
personer att de vid ett proportionellt val tillsammans kunde få minst en kandidat
vald.
KL 7:4,3
Omröstningsförfarandet beskrivs i paragraf 8.
Ledamöterna skall på röstsedlarna skriva namnet på dem som skall väljas och vid
behov även deras yrke så tydligt, att tvivel inte kan uppstå, vilka personer det är
fråga om.
Varje ledamot överlämnar sin röstsedel enligt ordningen för namnuppropet.
Röstsedeln skall vikas så, att dess innehåll inte är synligt.
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Röstsedeln är ogiltig, om därav inte tydligt framgår, vilken kandidat som avses eller
om den försetts med den röstandes namn eller ett särskilt kännetecken eller med
annan obehörig anteckning.
11 § Proportionella val
Vid sitt första sammanträde tillsätter gemensamma kyrkofullmäktige för sin
mandatperiod inom sig för förrättande av proportionella val en valnämnd, till vilken
samtidigt utses tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Valnämnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Nämnden är
beslutför, då minst två ledamöter är närvarande. Om nämnden inte är beslutför,
kan gemensamma kyrkofullmäktige tillfälligt komplettera densamma för
förrättande av val.
Nämnden äger rätt att anlita sakkunniga och anta en sekreterare åt sig.
Gemensamma kyrkofullmäktige bestämmer tidpunkten för, när kandidatlistorna
senast skall överlämnas till gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande samt när
namnupprop för valförrättning inleds.
Vid förrättande av proportionella val som avses i 7 kap. 4 § 3 mom. kyrkolagen skall
stadgandena om proportionellt valsätt vid församlingsval iakttas i tillämpliga delar.
Proportionellt val och, då så påyrkas, även majoritetsval skall förrättas med slutna
sedlar.
KO 7:5
Församlingsvalen är omedelbara och hemliga samt proportionella på det sättet att
de kandidater som varje valmansförening har uppfört på samma kandidatlista
tilldelas jämförelsetal i den ordning som utvisas av storleken av deras personliga
röstetal, den första kandidaten ett jämförelsetal som utgör kandidatlistans hela
antal röster, den andra hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en
fjärdedel och så vidare. Kandidaterna på de olika kandidatlistorna blir valda i den
ordning som deras jämförelsetal utvisar.
KL 8:2,2
På varje kandidatlista får anges högst två gånger så många kandidater som valet
som helhet omfattar.
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I kandidatlistans rubrik skall nämnas, vid vilket val listan kommer till användning.
Minst tre ledamöter skall underteckna kandidatlistan. Den första undertecknaren
fungerar som listans ombud. På honom ankommer att överlämna listan till
gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande och han äger rätt att göra i 21 §
avsedda rättelser i listan.
Då den fastslagna tiden för inlämnandet av kandidatlistorna utgått, överlämnar
gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande listorna till valnämnden, som justerar
dem. Om valnämnden observerar, att en kandidatlista är felaktig, skall ombudet ges
tillfälle att göra en rättelse inom av valnämnden utsatt tid.
Har vid val av medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige inom föreskriven tid
inlämnats endast en kandidatlista som kan godkännas, och upptar denna lista ett
större antal kandidater än det antal som skall väljas, skall val förrättas för utseende
av ordinarie medlemmar och suppleanter, under förutsättning att
valmansföreningen inte gjort en sådan anmälan som avses i 2 mom.
Nominerar en valmansförening flere kandidater än det antal som skall väljas, kan
föreningen i anslutning till kandidatlistan meddela vilka av kandidaterna som skall
bli ordinarie medlemmar och i vilken ordning de övriga blir suppleanter, för det fall
att andra kandidatlistor inte inlämnas eller godkänns.
Upptar de godkända kandidatlistorna endast så många kandidater som skall väljas
eller minst fyra femtedelar av detta antal, blir dessa utsedda utan röstning.
VOK 2:58
Har någon i valet av samma förvaltningsorgan på grund av eget samtycke
nominerats till kandidat för två eller flera valmansföreningar, skall valnämnden
meddela härom till kandidaten och ombuden för ifrågavarande valmansföreningar
eller, om ombud ej utsetts, till någon av dem som grundat föreningen. Samtidigt
skall valmansföreningens ombud beredas tillfälle att inom den tid som fastställts i
37 § 3 mom. utesluta en sådan kandidat.
Verkställs inte den i 1 och 2 mom. avsedda rättelsen, skall valnämnden avlägsna
kandidatens namn eller kandidatlistans beteckning från samtliga kandidatlistor som
gäller val till ifrågavarande förvaltningsorgan.
VOK 2:38, 1 och 3
Sedan de i 21 § nämnda rättelserna gjorts, skall valnämnden numrera
kandidatlistorna och kandidaterna samt uppgöra en sammanställning av
kandidatlistorna.
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Kandidaterna inom samma kandidatlista skall antecknas inom en sluten ruta under
kandidatlistans nummer, inom vilken ruta envar kandidat har en egen ruta, i den
ordning som valmansföreningen angett uppifrån nedåt eller, om kandidaterna på
grund av sitt antal måste antecknas i två eller flera bredvid varandra belägna
spalter, radvis från vänster till höger.
Sammanställningen får endast innehålla en gemensam rubrik som utvisar för vilket
val sammanställningen har uppgjorts samt de omständigheter som är förutsatta i
39 § 1 mom. 4 och 5 punkten. En kandidats boningsort antecknas i
sammanställningen endast om detta är nödvändigt för en precisering av
kandidatens identitet.
VOK 2:40, 1-2
Vid sammanträde som skall hållas den 10 oktober efter klockan 16 skall
valnämnden
1)

uppgöra en sammanställning av kandidatlistorna genom att genom
lottning fastslå ordningsföljden för kandidatlistorna, numrera alla
listor med användning av romerska siffror från vänster till höger samt
genom att i sammanställningen anteckna de beteckningar som
godkänts,

2)

numrera kandidaterna i löpande nummerföljd med början från
nummer 2 sålunda, att kandidaterna i den vid lottningen på första
plats ställda kandidatlistan erhåller ett ordningsnummer i den ordning
som valmansföreningen angett, därefter kandidaterna i den vid
lottningen på andra plats ställda kandidatlistan och så vidare.
VOK 2:39, 1 4-5 k

En sådan stiftelseurkund för en valmansförening som inte kan godkännas efter
rättelseförfarande skall underkännas. Gäller felet endast någon av kandidaterna,
skall namnet på en sådan kandidat avlägsnas från kandidatlistan. På samma sätt
skall en sådan beteckning avlägsnas från en kandidatlista som inte godkänts.
VOK 2:39,2
Sammanställningen av kandidatlistorna skall utplaceras till påseende i möteslokalen
minst femton minuter innan namnupprop till valförrättning inleds.
I röstsedeln antecknas ingenting annat än kandidatens nummer.
Den röstande skall i röstsedeln anteckna numret på den kandidat för vilken har
avger sin röst.
VOK 2:54
Ledamöterna överlämnar sina röstsedlar i den ordning namnuppropet bestämmer.
Efter avslutat namnupprop undersöker valnämnden röstsedlarnas laglighet och
kandidaternas valbarhet samt uträknar valresultatet.
En röstsedel är ogiltig
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--1)

om en anteckning i röstsedeln gjorts så, att det inte fullt tydligt
framgår vilken kandidat som avses, samt

2)

om den röstandes namn eller något särskilt kännetecken på den
röstade skrivits i röstsedeln eller om någon annan obehörig
anteckning gjorts i denna.

Såsom obehörig anses inte en sådan anteckning som endast förtydligar vilken
kandidat den röstande avsett.
VOK 2:11, 3-4 k
Sedan valnämnden räknat rösterna skall för bestämmande av ordningsföljden
kandidaterna inom varje kandidatlista ställas i den följd som det för envar kandidat
personligen avgivna antalet röster anger. Därefter tilldelas den första kandidaten
såsom jämförelsetal listans hela röstetal, den andra kandidaten hälften därav, den
tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare. Jämförelsetal skall
beräknas också för en sådan kandidat som inte erhållit någon enda personlig röst.
VOK 2:55,3
Röstningens utgång skall beräknas särskilt för val av medlemmar från församlingen
till gemensamma kyrkofullmäktige. För fastställande av valets utgång skall namnen
på kandidaterna i de olika kandidatlistorna antecknas i den ordning som anges av
det jämförelsetal envar erhållit enligt 55 § 3 mom., och detta jämförelsetal skall
antecknas vid varje kandidats namn. Valda blir i ettvart val så många kandidater
från namnseriens början, att det motsvarar antalet medlemmar som skall väljas i
sagda val.
VOK 2:56
Till suppleanter för dem som valts från en kandidatlista utses, särskilt för varje val
som avses i 56 §, de kandidater som inte blivit valda från en kandidatlista i den
ordning som utvisas av deras jämförelsetal enligt 55 § 3 mom.
VOK 2:57
Ombudet för en valmansförening eller hans suppleant är berättigade att närvara
vid valnämndens sammanträde då röstsedlarna räknas och valets utgång fastställs.
Om de närvarande skall anteckning göras i protokollet.
VOK 2:59
Om man genom val skall välja personliga suppleanter för ledamöterna, skall dessa
envar väljas genom skilda val.
Då valresultatet konstaterats, överlämnar valnämnden ett skriftligt meddelande
därom till gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande, som kungör resultatet
ledamöterna till kännedom och för anteckning i protokollet.
Kandidatlistorna, sammanställningen av kandidatlistorna och röstsedlarna bifogas
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till möteshandlingarna.
3. PROTOKOLL
12 § Protokollets form och innehåll
Vid ett förvaltningsorgans sammanträde skall föras protokoll, som undertecknas av
ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.
KO 7:6,1
I gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll skall antecknas:
a)

tid och plats för sammanträdet,

b)

de vid namnuppropet närvarande samt de senare anlända
ledamöterna ävensom de ledamöter, vilka avlägsnat sig före
sammanträdets slut, och gemensamma kyrkorådets närvarande
medlemmar samt de tjänsteinnehavare, vilka gemensamma
kyrkofullmäktige beordrat att vara tillstädes vid gemensamma
kyrkofullmäktiges sammanträden,

c)

sammanträdets ordförande och protokollförare,

d)

redogörelse för sammanträdets sammankallande samt förklaring om,
att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört,

e)

ledamöterna, vilka utsetts till protokolljusterare,

f)

ledamöterna, vilka konstaterats vara förhindrade, och deras
suppleanter samt eventuella förhinder,

g)

redogörelse för varje föredraget ärende, vilket kan ske med
hänvisning till handlingar, som bifogats protokollet,

h)

de framställda förslagen och medhållet för desamma samt
röstningsordning jämte röstningsförfarande,

i)

omröstningar och fattade beslut genom att nämna de vid
beslutsfattandet avgivna röstetalen, då omröstningen förrättats
genom namnupprop eller då man, när det varit fråga om
majoritetsval, förrättat omröstning med slutna sedlar, samt för
proportionella vals vidkommande genom att nämna det i 27 §
omnämnda valresultatet,

j)

ledamots avvikande mening, om han så önskar,

k)

de godkända motionerna,

l)

övriga detaljer, vilka klarlägger sammanträdet och dess gång,
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m)

besvärsundervisning,

n)

vittnesmål om, när man kungjort, att protokollet enligt kyrkolagen 25
kapitlet 3 § 1 momentet hålles till påseende på den kyrkliga
samfällighetens och församlingarnas anslagstavlor.

Kyrkofullmäktiges, gemensamma kyrkofullmäktiges, kyrkorådets, församlingsrådets
och gemensamma kyrkorådets protokoll och valnämndens beslut om fastställande
av resultatet av församlingsval jämte anvisning om rättelseyrkande eller
besvärsanvisning skall efter justeringen hållas framlagda så som därom på förhand
meddelats på församlingens anslagstavla. Protokoll som satts upp av någon annan
myndighet inom församlingen skall på motsvarande sätt hållas framlagda om
myndigheten i fråga anser det nödvändigt.
KL 25:3,1
13 § Justering av protokollet
Om meningsskiljaktighet råder om innehållet i protokollet sedan
protokolljusterarna justerat detsamma, justerar gemensamma kyrkofullmäktige
protokollet för denna del vid följande sammanträde.
14 § Avvikande åsikt
Den som vid ett sammanträde har deltagit i avgörandet av ett ärende eller
föredragit ärendet har rätt att anmäla avvikande åsikt om beslutet. Anmälan skall
göras genast då beslutet fattats. Önskar den som anmält avvikande åsikt få sin
motivering fogad till protokollet, skall han inlämna den skriftligen avfattad till
sekreteraren senast då protokollet justeras.
15 § Protokollsutdrag
Gemensamma kyrkofullmäktiges expedition skall undertecknas av ordföranden,
sekreteraren eller annan tjänsteinnehavare i den kyrkliga samfälligheten.
Riktigheten av gemensamma kyrkofullmäktiges expedition eller protokollsutdrag
skall styrkas av ordföranden, sekreteraren eller annan tjänsteinnehavare i den
kyrkliga samfälligheten.
KO 7:7

