
Sammanträdesprotokoll 2014-05-07
Valnämnden

Tid och plats 2014-05-07 - i Kommunhuset klockan 18.30-19.00.

Beslutande
Jan Lindqvist (KD) - ordförande
Rune Nilsson (M) - vice ordförande
Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare
Ingrid Edman Nilsson (FP) - ledamot
Arne Silfvergren (S) - ledamot

Övriga deltagande Jörgen Krohn (M), ersättare
Kenth Svensson, kommunsekreterare

Justering
Justerare Ingrid Edman Nilsson

Plats och tid Kommunhuset 2014-05-07, klockan 19.00.

Justerade paragrafer §§ 17 - 19

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Kenth Svensson

Ordförande
.................................................................
Jan Lindkvist

Justerare
.................................................................
Ingrid Edman Nilsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-07

Datum för uppsättande
av anslag

2014-05-12 Datum för nedtagande av
anslag

2014-06-04

Förvaringsplats för
protokoll Kommunkansliet

Underskrift
.................................................................
Kenth Svensson
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Sammanträdesprotokoll 2014-05-07
Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

VN §17 VN.2014.16 111

Beslut om fullmakt att utkvittera förtidsröster

Under valhelgen den 24-25 maj kommer Posten att inrätta transport för
distribution av förtida röster. Posten har enligt särskilt beslut erhållit
uppdraget att hantera förtida röster för Örkelljunga kommun. För att
säkerställa valhemligheten kommer dock ett visst antal förtidsröster att
hanteras av valnämnden vid kommunens onsdagsräkning. Det är dessa
röster som kommer att utkvitteras av valnämndens ordförande under
valhelgen.

Beslutsunderlag
Beslut om fullmakt att utkvittera förtidsröster

Valnämndenbeslutar

att befullmäktiga valnämndens ordförande Jan Lindqvist
391015-3612 och som ersättare för denne Kenth Svensson,
530925-2996 och Sven-Erik Svensson 450318-3735 att
kvittera ut av Posten till Örkelljunga kommuns valnämnd
ställda förtidsrösterna i samband med
Europaparlamentsvalet 2014.

____________

Expedieras till:
Jan Lindqvist
Kenth Svensson
Sven-Erik Svensson
Posten Meddelande AB Ricard Jirle/Val
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Sammanträdesprotokoll 2014-05-07
Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

VN §18 VN.2014.17 111

Beslut om mottagande, uppsortering och transport av
förtidsröster

Örkelljunga kommun har tecknat avtal med Posten om mottagande,
uppsortering och transport av förtidsröster.

Beslutsunderlag
Beslut om mottagande, uppsortering och transport av poströster

Valnämndenbeslutar

att för Örkelljunga kommuns räkning befullmäktiga
postpersonalen Jeanette Svensson 640620-3544 och Anders
Johnsson 760818-3591, hantera mottagande, uppsortering
och transport av förtida röster vid Europaparlamentsvalet
2014.

____________

Expedieras till:
Jeanette Svensson, Posten
Anders Johnsson, Posten
Jesper Nilsson, Posten
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Sammanträdesprotokoll 2014-05-07
Valnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

VN §19 VN.2014.15 111

Förslag till beslut om tid och plats för onsdagsräkning

För att säkra allmänhetens tillträde till valnämndens sammanträden
avseende bl a onsdagsräkningen föreslås lokalbyte från Skånes
Fagerhultrummet till Örkelljungasalen, kommunhuset.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-03-05 - VN §16

Valnämndenbeslutar

att valnämndens onsdagsräkning skall äga rum i
Örkelljungasalen, kommunhuset, den 28 maj 2014,
klockan 09.00. Onsdagsräkningen är öppen för allmänheten.
Beslutet innebär att Valnämnden flyttar mötet från Skånes
Fagerhultrummet till Örkelljungasalen. Valnämndens
paragraf 16/2014 upphör därmed,

att valdistriktens inlämning av röster efter genomfört
Europaparlamentsval ska äga rum i Örkelljungasalen
valnatten, samt

att uppdra åt ordföranden/sekreteraren eller den han i sitt ställe
förordnar att tillsammans med tjänsteman på kontoret eller
annan person verkställa intransport av röstsedlar m m till
länsstyrelsen, dels den 26 maj, dels den 28 maj 2014.

____________

Expedieras till:
Valdistriktensordförande
Jan Lindqvist
Valnämnden
Växeln
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