Tidslinje for valg til provstiudvalg 2021
Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd (retsinformation.dk)
Dato
Forud for den 16. august til den
5. september 2021
2.-22. august 2021

16. august til 5. september 2021
13. september 2021, kl. 16.00
13. september 2021, kl. 16.01
13. september 2021, kl. 16.01

15. september 2021

Beskrivelse
PU skal offentliggøre det offentlige møde med
anførsel af tid og sted.
PU skal senest indkalde alle medlemmer af
menighedsråd i provstiet og valgmenighedsrepræsentanter i henhold til menighedsrådslovens § 4.
Oplyse om tid og sted og vedlæg dagsorden
til offentligt møde.
PU afholder et offentligt møde.
Antal læge medlemmer skal fastsættes ved
stemmeflertal på dette møde.
Frist for indlevering af kandidatlisterne til formanden for valgbestyrelsen.
Valgbestyrelsen skal straks kontrollere, at de
opstillede kandidater er valgbare.
Aflysning af afstemningen, hvis der kun er
indleveret én gyldig liste.
Aflysningen skal tilføres beslutningsprotokollen, ligesom navne på de valgte personer og
deres rækkefølge samt eventuelle stedfortrædere skal fremgå.
Valgbestyrelsen tilvejebringer de fornødne
stemmesedler, hvis der indkommet flere gyldige kandidatlister.

20. september 2021, kl. 16.00

Frist for at sende listens kontaktperson attestation for, at listen er i orden og rettidigt
indleveret.
Er der konstateret mangler ved listen, meddeles dette til listens kontaktperson med opfordring til, at disse mangler afhjælpes.
Frist for afhjælpning af mangler.

20. september 2021, kl. 16.00

Frist for skriftlig anmeldelse af listeforbund.

4. oktober 2021

Frist for udsendelse af valgmateriale til formændene for hvert enkelt menighedsråd.
Formændene skal gøres opmærksomme på,
at de skal kontrollere at antal stemmesedler
svarer til det angivne og at der er tilstrækkelige stemmesedler og kuverter.
Formændene skal også gøres opmærksom på
fristen for aflevering af stemmesedler den 18.
oktober 2021, kl. 16.
Frist for modtagelse af stemmesedler.

18. oktober 2021, kl. 16.00
19. oktober 2021

Seneste frist for optælling af stemmesedler
og opgørelse af valget
Valgbestyrelsen indsender straks efter opgørelsen af valgene udskrift af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen.
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PEEL/KASA, 1. juli 2021

Valgbestyrelsen underretter samtidig de kandidater, som anses for valgt og eventuelle
stedfortrædere om valget.
Valgbestyrelsen oplyser endvidere, at eventuelle klager over valgets gyldighed
senest den 26. oktober 2021 skal indsendes
til biskoppen.
Valgbestyrelsen afleverer stemmesedler og
kandidatlister, m.v. i en forseglet indpakning
forsynet med påskrift om indhold til PU.
Frist for indsendelse af klage til biskoppen.
Er der efter klagefristens udløb ikke indkommet klager over valgets gyldighed, meddeler
biskoppen dette til valgbestyrelsen.
Frist for offentliggørelse af resultatet.
Frist for de valgte kandidater for indlevering
af en liste over personer, der ønskes som
stedfortrædere.
Funktionsperioden for provstiudvalg og stiftsråd er 4 år og påbegyndes denne dato.
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