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Opstilling, præsentation og debat
Dirigenten spørger de stemmeberettigede, om der er forslag til kandidater, der ønskes opstillet.
Dirigenten noterer kandidaternes navne på en tavle eller på en anden måde, så navne er synlige
for mødedeltagerne. Dirigenten kan supplere kandidaterne navne med f.eks. et tal eller et
bogstav, sådan at det er tilstrækkeligt, at tallet/bogstavet anføres på stemmesedlen.
Kandidaterne skal samtykke i opstilling.
Der er ikke krav om stillere for, at en person kan opstille som kandidat på valgforsamlingen.
Inden afstemningen får de opstillede kandidater mulighed for at præsentere sig selv og
redegøre for, hvorfor de ønsker at blive medlem af menighedsrådet. Dette gælder, uanset om
der er tale om personer, der genopstiller, eller om personer, der opstiller første gang.
Efter præsentationen har forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål og indgå i en debat
med kandidaterne, ligesom kandidaterne kan stille spørgsmål til hinanden.
Valgbestyrelsen skal sikre, at der ydes den fornødne hjælp til personer, der har behov for
hjælp til opstilling.

Kontrol af valgbarhed og samtykke fra kandidater
Inden afstemningen skal valgbestyrelsen sikre sig, at de opstillede kandidater er optaget på
valglisten. Kandidaterne skal i forbindelse med kontrollen afgive skriftlig samtykke i
opstillingen. Samtykket afgives enten ved, at de enkelte kandidater underskriver en forudfyldt
blanket, som udskrives fra Valgsystemets elektroniske valgliste eller ved, at kandidaterne
udfylder og underskriver tilsvarende tomme blanketter. Samtykke kan foreligge i form af en
fuldmagt fra den pågældende kandidat, som afleveres til valgbestyrelsen. Fuldmagten skal
være udfyldt på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.
Valgbestyrelsen skal ved kontrol af kandidaternes valgbarhed være opmærksom på, at præster
ansat i folkekirken og kirkefunktionærer, som har et ansættelsesforhold, der har en varighed på
mere end en måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer pr. uge,
ikke er valgbare i den menighedsrådskreds, hvor de har tjenestested. Prøvelsen af disse forhold
skal foretages manuelt.
Såfremt en kandidat ikke opfylder valgbarhedsbetingelserne, meddeler formanden for
valgbestyrelsen dette på mødet forud for afstemningen. Kandidaten slettes af listen over
opstillede kandidater.

