
 

STEMMESEDDEL 
 

FOR VALG AV NYTT STYRE TIL 
KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN 

for perioden 2023-2024 
 

Styret består av 7 styremedlemmer og hovedlama, samt  
2 varamedlemmer.  
 
I år er det 5 kandidater som stiller til valg i nytt styre. 3 av 
kandidatene velges som styremedlem i to år. To kandidater blir valgt 
som vara i ett år. 4 styremedlemmer ble i fjor valgt for 2 år og er 
dermed ikke på valg. 
 
De 3 kandidatene med flest stemmer velges som styremedlem i to 
år. Kandidatene på 4. og 5. plass velges som vara i ett år. 
 
Følgende kandidater stiller til valg i nytt styre for KTLBS: 

 
 

     

(1) Satt som varamedlem i siste styre 
    

For å stemme, sett "X" i kun 3 av firkantene til høyre. Dvs. du 
stemmer på 3 kandidater du mener bør sitte i det nye styret. 

 

Slik stemmer du: Skriv ut stemmeseddelen. (Har du ikke tilgang til 
printer, kan du kopiere stemmeseddelen for hånd.) Fyll ut 
stemmeseddelen og legg den i en umerket konvolutt. Legg så 
konvolutten inn i en annen konvolutt med KTLs adresse på. Husk å 
skrive navnet ditt på baksiden av den ytre konvolutten! (Dette 
g j ø r e s  for å sjekke at du er stemmeberettiget.)  
Send konvoluttene med stemmeseddelen i pr post eller lever den 
personlig på KTL. 
Vi kaster den ytre konvolutten med navn og adresse, den indre, 
umerkede konvolutten med stemmeseddelen i, åpnes på valgdagen.  
 
Avvik fører til at stemmen forkastes. Valget er hemmelig. 
Husk at stemmeseddelen må være ankommet KTL  
senest fredag 3.  mars  2023 k l .  1700 for å telle med. 
  
 

 

 

Valgt til 2024 ANNE RAGNHILD BERTEIG  

Valgt til 2024 RUTH TUHUS  

Valgt til 2024 METTE MIRIAM B. SOLLID  

Valgt til 2024 NAMGYAL TSOMO SVENNINGSEN  

Kandidat (1) ANNE VANEM  

Kandidat (1) FLEMMING SKAHJEM-ERIKSEN  

Kandidat (ny) JANNIICKE TROE  

Kandidat (ny) BRAGE KVASBØ  

Kandidat (ny) PETER LUNDBERG  


