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PS 1/17 Valg 2017 - forhåndsstemmegivningen
Saksprotokoll i Valgstyret - 04.05.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord valgstyre godkjenner følgende personer som stemmemottakere i forbindelse med
forhåndsstemmegivningen ved valg til Storting og Sameting 2017 i Kvæfjord kommune:
Anders Bølgen, Arne Markus Vikholt, Jan-Roger Johansen, June Gjertsen, Karin
Gunnesdahl, Lisbeth Thornes Jacobsen, Ruth-Lise Olsen, Siv Jorid Strand og Susanne
Gamst Maughan
2. Valgstyret vedtar at årets ordinære forhåndsstemmegivning i Kvæfjord kommune legges til
Kvæfjord rådhus, mandag-fredag kl 09:00-15:00 innenfor tidsrommet torsdag 10.august –
fredag 8.september.
3. Velger som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på
valgtinget, kan henvende seg til valgstyrets sekretariat for avtale om å avgi (tidlig)stemme
fra mandag 3.juli og fram til forhåndsstemmegivningen tar til den 10.august.
4. Det gjennomføres ambulerende forhåndsstemmegivning følgende steder:
Boas
Kvæfjordheimen sykehjem
Husby sykehjem
Valgstyrets sekretariat gjør nærmere avtale om tidspunkt for ambulerende
forhåndsstemmegivning, innenfor rammene av punkt 2.
5. Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme innenfor disse rammer,
kan etter søknad mottatt hos kommunen senest tirsdag 5.september, få høve til å avgi
forhåndsstemme der hvor de oppholder seg.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord valgstyre godkjenner følgende personer som stemmemottakere i forbindelse
med forhåndsstemmegivningen ved valg til Storting og Sameting 2017 i Kvæfjord
kommune: Anders Bølgen, Arne Markus Vikholt, Jan-Roger Johansen, June Gjertsen,
Karin Gunnesdahl, Lisbeth Thornes Jacobsen, Ruth-Lise Olsen, Siv Jorid Strand og
Susanne Gamst Maughan
2. Valgstyret vedtar at årets ordinære forhåndsstemmegivning i Kvæfjord kommune legges
til Kvæfjord rådhus, mandag-fredag kl 09:00-15:00 innenfor tidsrommet torsdag
10.august – fredag 8.september.
3. Velger som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på
valgtinget, kan henvende seg til valgstyrets sekretariat for avtale om å avgi
(tidlig)stemme fra mandag 3.juli og fram til forhåndsstemmegivningen tar til den
10.august.
4. Det gjennomføres ambulerende forhåndsstemmegivning følgende steder:
Boas
Kvæfjordheimen sykehjem
Husby sykehjem
Valgstyrets sekretariat gjør nærmere avtale om tidspunkt for ambulerende
forhåndsstemmegivning, innenfor rammene av punkt 2.

5. Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme innenfor disse
rammer, kan etter søknad mottatt hos kommunen senest tirsdag 5.september, få høve til å
avgi forhåndsstemme der hvor de oppholder seg.

PS 2/17 Fritz Kristiansen - søknad om fritak fra verv i Moelv stemmestyre.
Suppleringsvalg
Saksprotokoll i Valgstyret - 04.05.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord valgstyre vedtar at Fritz Kristiansen innvilges fritak fra vervet som medlem og
nestleder i Moelv stemmestyre.
2. Valgstyret vedtar med hjemmel i tildelt fullmakt slike suppleringsvalg for resterende del av
valgperioden 2016-2019:
Medlem i Moelv stemmestyre: ...
Nestleder i Moelv stemmestyre: ...

Forslag fra Torbjørn Larsen:
Tilleggsforslag til innstillingens pkt 2:

Medlem i Moelv stemmestyre: Bernt Eide, Eidet
Nestleder i Moelv stemmestyre: Bernt Eide, Eidet
Ragnhild Kristiansen rykker opp til 1. varamedlem
May Moelv Johansen rykker opp til 2. varamedlem
Nytt 3. varamedlem: Kenneth Berg, Gullesfjordbotn
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling, med Torbjørn Larsens tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord valgstyre vedtar at Fritz Kristiansen innvilges fritak fra vervet som medlem og
nestleder i Moelv stemmestyre.
2. Valgstyret vedtar med hjemmel i tildelt fullmakt slike suppleringsvalg for resterende del av
valgperioden 2016-2019:

Medlem i Moelv stemmestyre: Bernt Eide, Eidet
Nestleder i Moelv stemmestyre: Bernt Eide, Eidet
Ragnhild Kristiansen rykker opp til 1. varamedlem
May Moelv Johansen rykker opp til 2. varamedlem
Nytt 3. varamedlem: Kenneth Berg, Gullesfjordbotn

PS 3/17 Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2017
Saksprotokoll i Valgstyret - 04.05.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Valgstyret viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 73/16 og vedtar følgende stemmetider for årets
valgting i Kvæfjord kommune:

KRETS

STED

ÅPNINGSTID 10/9

ÅPNINGSTID 11/9

1
2
3
4

Moelv grendehus (tidl skole)
Flesnes oppvekstsenter
Vik oppvekstsenter
Kvæfjord rådhus

søndag
søndag
søndag
søndag

mandag
mandag
mandag
mandag

Moelv
Flesnes
Vik
Borkenes

kl
kl
kl
kl

1600-2000
1600-2000
1600-2000
1600-2000

kl
kl
kl
kl

0900-1400
0900-1400
0900-1400
0900-2000

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Valgstyret viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 73/16 og vedtar følgende stemmetider for årets
valgting i Kvæfjord kommune:

KRETS

STED

ÅPNINGSTID 10/9

ÅPNINGSTID 11/9

1
2
3
4

Moelv grendehus (tidl skole)
Flesnes oppvekstsenter
Vik oppvekstsenter
Kvæfjord rådhus

søndag
søndag
søndag
søndag

mandag
mandag
mandag
mandag

Moelv
Flesnes
Vik
Borkenes

kl
kl
kl
kl

1600-2000
1600-2000
1600-2000
1600-2000

kl
kl
kl
kl

0900-1400
0900-1400
0900-1400
0900-2000

PS 4/17 Fullmakt - prøving av innkomne forhåndsstemmer
Saksprotokoll i Valgstyret - 04.05.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Valgstyrets leder gis fullmakt til i samråd med valgstyrets sekretariat å organisere prøvingen
av forhåndsstemmegivningen slik at forhåndsstemmegivninger mottatt hos valgstyret til og
med tirsdag 12.september kl 17:00 blir underlagt tilstrekkelig prøving.
2. Valgstyret legger til grunn at forhåndsstemmegivninger som er godkjent før valgdagen
mandag 11.september går til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene stenger kl
20:00.
3. Valgstyret viser til at avgjørelse om ikke å godkjenne en stemmegivning må antas å være av
prinsipiell betydning, slike må derfor foretas av valgstyret selv. Myndighet til å godkjenne
kurante stemmegivninger kan skje innenfor rammene av vedtakets punkt 1 og 2.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Valgstyrets leder gis fullmakt til i samråd med valgstyrets sekretariat å organisere
prøvingen av forhåndsstemmegivningen slik at forhåndsstemmegivninger mottatt hos
valgstyret til og med tirsdag 12.september kl 17:00 blir underlagt tilstrekkelig prøving.
2. Valgstyret legger til grunn at forhåndsstemmegivninger som er godkjent før valgdagen
mandag 11.september går til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene
stenger kl 20:00.
3. Valgstyret viser til at avgjørelse om ikke å godkjenne en stemmegivning må antas å være
av prinsipiell betydning, slike må derfor foretas av valgstyret selv. Myndighet til å

godkjenne kurante stemmegivninger kan skje innenfor rammene av vedtakets punkt 1 og
2.
Møtet hevet kl. 12:45.

Referent: Merete Hessen
Rett utskrift:
Borkenes, 05.05.2017
Ruth-Lise H. Olsen

