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Valgbestyrelsen
Sag nr. 2021 - 12449 / Akt. nr. 1538640
PEBN
Dato: 30. august 2021

Referat fra valgbestyrelsesmøde mandag den 30. august 2021,
klokken 12.00 i Aalborg Bispegård
Deltagere:
Kirsten Sanders, Morsø provsti (deltog via Microsoft Teams)
Linda Steengaard, Frederikshavn provsti
Anders B. Hummelmose, Brønderslev provsti (formand)
Stiftskontorchef Helle Hindsholm
Specialkonsulent og valgtilforordnet Pernille Bunk Stølefjell (referent)
Valgtilforordnet Jeanette Højrup Søgaard
Valgtilforordnet Susanne Ebdrup Christensen
Valgtilforordnet Anna Malena Gilstón
Mediekonsulent Marie Hoehl Tolstrup, Presse og Kommunikation
Kontorchef Torben Stærgaard, Folkekirkens IT
Per B. Kristiansen, Folkekirkens IT
Mark Grønbæk Jensen, Assembly Voting (deltog fra klokken 13.00)
Jess Louis Pedersen, Assembly Voting (deltog fra klokken 13.00)
Formanden bød velkommen til mødet.
Mødet indledtes klokken 12.00 med frokost.
Klokken ca. 12.30 orienterede kontorchef Torben Stærgaard valgbestyrelsen om hvordan valgsystemet fungerer, herunder hvordan man sikrer, at afstemningen er hemmelig, og at ingen, heller ikke de
valgtilforordnede, kan se hvilken vælger, der har stemt på en bestemt kandidat. Kontorchef Torben
Stærgaard oplyste, at for at valget kan gøres op, skal mindst to af de fire udleverede PC’ere være
funktionelle, og at det kun er de fire valgtilforordnede, som kan komme ind i valgsystemet. Når valget
skal gøres op, skal mindst to af de valgtilforordnede være til stede.
I forhold til ønsket om en ”stemmetæller” på stiftets hjemmeside blev det oplyst, at stiftskontorchefen
får tilsendt et link, hvor man kan gå ind og følge stemmeprocenten. Den nærmere praktik omkring
overlevering af dagens tal til Marie Hoehl Tolstrup aftales internt.
Det blev besluttet, at hvis der skal afvikles en 2. valgrunde, så afholdes der møde den 5. oktober 2021
klokken 12.00, hvor alle dagens deltagere igen er med.
Herefter blev mødet delt i to.
De valgtilforordnede gik sammen med Torben Stærgaard, Per B. Kristiansen og Mark Grønbæk Jensen og Jess Louis Pedersen ind i det tilstødende lokale, for at sætte de fire PC’er op med valgsystem,
nøgler mv. De valgtilforordnede fik forklaret, at de hver har en nøgle i systemet, mens Mark Grønbæk
Jensen har en nøgle, og systemet har en nøgle, altså seks nøgler i alt. Det er disse nøgler, hvor mindst
fire skal være til stede når valgsystemet skal åbnes, og valget opgøres.
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Valgbestyrelsen afholdt sammen med stiftskontorchefen og mediekonsulenten møde, hvor man drøftede pressedækningen den 21. september 2021. Det blev besluttet, at Marie Hoehl Tolstrup til næste
møde i valgbestyrelsen, den 9. september 2021 klokken 7.30 via Teams, skulle have et udkast til en
plan for pressedækning på optællingsdagen klar.
Alle deltagere samledes igen i mødelokalet, hvorefter Mark Grønbæk Jensen fra Assembly Voting
viste valgbestyrelsen valgsystemet. Valgbestyrelsen foretog 3 stikprøver, for at tjekke om stemmeberettigede var at finde i valgsystemet. Efterfølgende blev ”åbningsceremonien” afholdt, og valgsystemet blev låst.

