
Styrelsen har beslutat att förlänga nomineringstiden till den 22/8 för: 
 
Ersättare Personalnämnden  
En ersättare efter Jimmy Kristofferson  
Personalnämnden består av Evelina Fahlesson, Tomas Andersson; ersättare 
Liselotte Hjelte Löfgren, Simon Rilfors. 
 
Ersättare Gymnasienämnden  
En ersättare efter Lena Eriksson 
Gymnasienämnden består av Joakim Dahlgren, Per Larsson, Carina Lundmark, 
Mats Ekman, Karin Hedlund, Lucas Thompsson; ersättare Anna-Karin Stenlund 
och Jan Söderström 
 
Ersättare Fritidsnämnden  
Jonna Lundgren blir ordinarie, en ny ersättare behöver utses. Fritidsnämnden 
består av Olof Nyström, Gunilla Lundström, Ewa Eriksson, Isak Rådahl, Karina 
Lundgren, ersättare Jesper Eriksson, Jesper Lindström.  
 
Riksdags- och Landstingslistor 
Vi önskar ytterligare kandidater till dessa listor.. Gärna från fler föreningar.   
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Nu är det verkligen dags att köra slutspurten inför Kyrkovalet 2021. Det gör 
vi bland annat genom att ha en träffa med alla kandidater onsdagen den 18:e 
augusti. Träffen sker på Medlefors folkhögskola klockan 18.00. Ingen anmälan 
krävs utan alla kandidater är välkomna. Är du inte en av kandidaterna men 
brinner för att hjälpa till med valarbete, hör gärna av dig till Tomas Andersson 
som är valledare. tomas.andersson@burtrask.com 

Det här är ett viktigt val och vi behöver alla hjälpas åt för att behålla en stark 
kyrka för alla!  

Vi har anställt en vikarie på 

expeditionen från och med den 1:a 

september. Mer information om 

henne får ni i framtida nyhetsbrev.   

Styrelsen har tagit beslutet att även nästa repskapsmöte, den 30 augusti, måste 

ske digitalt då spridningen av Corona fortfarande är för omfattande. Vi 

återkommer i god tid inför nästa möte med information om hur det blir då. 

Återstående möten i år är: 27 september, 25 oktober och 29 november. 

Du röstar väl i kyrkovalet? Den 6:e 

september öppnar möjligheterna till 

förtidsröstning och valet är den 19 

september.  

Förtidsröstningen startar den 6:e 

september och pågår fram till och 

med valdagen. Ta med dig ditt 

röstkort och någon id-handling till 

valfri förtidsröstningslokal.  

Budröstning innebär att någon 

annan lämnar över dina röster. Du 

väljer självklart fortfarande vilka du 

vill rösta på, men någon annan 

lämnar in dina handlingar, för mer 

information se svenskakyrkan.se 

Brevröstning innebär att du postar 

dina röster. Se svenskakyrkan.se för 

mer information. 


