
Roskilde Stift                E-mail kmros@km.dk 

Palæet, Stændertorvet 3 A – tlf. 4638 1920   

4000 Roskilde, d. 4. april 2022 

Akt nr.: 1851520 

/MA 

 

Bispevalget i Roskilde Stift 2022  

 

 

Beslutningsreferat fra valgbestyrelsesmøde (6. valgbestyrelsesmøde) mandag den 4. april 

2022, kl. 10:00 i Palæet, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde  

 

Deltagere:  

Valgbestyrelsen - Kirsten Vej Petersen (fmd.), Claus Carmel og Bodil Therkelsen  

Per Ove Jensen (suppleant) 

Stiftskontoret – chefkonsulent Ida Normann og afdelingsleder Mette Andersen  

 

Afbud/Fraværende:  

Sonja Andersen (suppleant)  

Hanne Hummelshøj (suppleant) 

 

----------------------- 

 

Kirsten Vej Petersen bød velkommen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Drøftelse og opsætning af det elektroniske valgsystem, herunder  

a) Stillingtagen til stemmeseddel, herunder kandidaternes rækkefølge og mulighed for at stemme 

flere gange.   

 

Folkekirkens ITs forslag til opsætning af valgsystem, herunder forslag til stemmeseddel, blev 

forevist af Mette Andersen.  

 

Efter drøftelse vedtog valgbestyrelsen følgende:  

 

Forsiden på valgsystem holdes i en blå farve på samme vis som temasiden om bispevalget på 

hjemmesiden.  

 

Der gives mulighed for at stemme flere gange i afstemningsperioden, således at den sidst afgivne 

stemme er den stemme, som gælder.   

 

På stemmesedlen bruges de billeder af kandidaterne, som stiftet har sørget for blev taget af 

kandidaterne og som bruges på hjemmesiden.  

 

På stemmesedlen er kandidaternes navne i tilfældig rækkefølge, og det skal fremgå af 

stemmesedlen, at de er nævnt sådan. At kandidaterne er opstillet i tilfældig rækkefølge på 

stemmesedlen, er primært begrundet i hensynet til de stemmeberettigedes brug af forskellige 

elektroniske devices ved den elektroniske stemmeafgivning. Selvom kandidaterne er opstillet i 

tilfældig rækkefølge på stemmesedlen, hver gang der stemmes, vil den stemmeberettigede altid 

komme til se samtlige 4 kandidater, da man kun kan gå videre til indsendelsen af stemmesedlen 

på næste billede i valgsystemet ved rulle ned på bunden af siden med stemmesedlen.  

 



 

Kandidaternes stillingsbetegnelse anføres ikke for at tilstræbe størst mulige lighed med andre 

demokratiske valg. 

 

b) Stillingtagen om der skal udsendes en påmindelse og i givet fald hvornår.  

Valgbestyrelsen vedtog, at der udsendes en påmindelse til stemmeberettigede, som endnu ikke har 

stemt. Påmindelse til personer, som er fritaget for modtagelse af Digital Post, sendes som quick-

breve.  

 

Man vedtog, at påmindelsen sendes ud den 2. maj 2022.  

 

3. Drøftelse af valgkort – såvel elektronisk som postalt.  

Forslag blev drøftet og vedtaget med enkelte rettelser.  

 

4. Godkendelse af beslutningsreferat fra 5. møde den 29. marts 2022.  

Beslutningsreferatet blev godkendt.  

 

5. Eventuelt.  

Drøftelse om mødetidspunkt tirsdag den 12. april 2022. Stiftskontoret vender tilbage med en 

præcisering. 

 

 

 

 

Ref. Mette Andersen  

 

 

 

 

 

Næste møder: 

 

Teamsmøde onsdag den 6. april 2022 med fremvisning af reviderede elektroniske stemmesedler, 

hvis Assembly Voting har haft mulighed for at udarbejde eksempel på stemmesedler. 

 

På næste møde med Assembly Voting, FIT og de 4 valgtilforordnede gøres valgsystemet klar, 

herunder låsning af valglisten. Samt drøftelse af bekendtgørelse vedr. kontrol og optælling vedr. 

1. valgrunde.  

  


