STEMMESEDDEL
FOR VALG PÅ NYTT STYRE TIL
KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN
for perioden 2021-2022
Det er i år 8 kandidater til nytt styre: til 4 plasser som styremedlemmer og 2 plasser som vara. 3 styremedlemmer er i fjor
valgt for 2 år og er ikke på valg.
De 4 kandidatene med flest stemmer velges som styremedlem i to år..
Kandidatene på 5. og 6. plass blir valgt som vara i ett år.
Lama Changchub har godkjent følgende kandidater:
Valgt til 2022

ANNE RAGNHILD BERTEIG

Valgt til 2022

LILL ANNE PAULSEN

Valgt til 2022

SIRI LERVIK

Kandidat (1)

RUTH TUHUS

Kandidat (1)
Kandidat (1)

METTE MIRIAM BJØRNSTAD
SOLLID
KATERINA JOHANSEN

Kandidat (2)

INGER JOHANNE GRØNSET

Kandidat (ny)

OLE HENNING SOMMERFELT

Kandidat (ny)

BJØRN ØKLAND

Kandidat (ny)

WENCHE STENE

Kandidat (ny)

LINE HALVORSEN

(1) Satt som styremedlem i siste styre
(2) Satt som varamedlem i siste styre

Du skal selv sette en "X" i bare 4 av firkantene til høyre dvs. på de 4
kandidatene du mener bør sitte i det nye styret.
Viktig! For å stemme per post: Skriv ut stemmeseddelen. Dersom du
ikke har tilgang til printer, kan du kopiere stemmeseddelen for hånd til
et papir. Fyll ut stemmeseddelen og legg i en umerket konvolutt og
legg denne igjen inne i en annen konvolutt med KTLs adresse på. Du
må skrive navnet ditt på baksiden av den ytre konvolutten! (Dette er
for å sjekke at du er stemmeberettiget. Så kastes den ytre konvolutten
og den indre åpnes ikke før på valgdagen). Du kan også levere
stemmeseddelen i to konvolutter personlig på KTL innen fristen..
Avvik fører til at stemmen forkastes. Valget er hemmelig.
Husk at stemmeseddelen må være kommet til KTL senest fredag 2 6 .
m a r s 2 0 2 1 k l . 1 7 0 0 for å telle med.

