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Plats och tid

Lilla Hjernet, torsdag 6 september, klockan 15.00-17.00

Beslutande

ordinari e ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt
icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvaro lista.

Övriga deltagande

Michael Bergen , nämndsekreterare

Utses attjustera

Tord Turesson (S)

Justeringens
plats ochtid
Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Mats

Justerande

undberg

)

... .~h2~

Tord Turesson

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

Organ

Valnämnden

Sammanlrädesdatum

2018-09-06

Datum för
anslagsuppsättande

Förvaringsplats
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Datum för
anslags nedtagande

.

26-29

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORAKOMMUN
Valnämnden

Sammantradesdatum

Sida

2018-09-06

30

Vn § 26

Förs lag röstmottagare i valdistrikt
Valnämnden gav den 8 augusti , § 16, valsamordnarna i uppdrag att
förstärka valdistrikt Esstorp med fler röstmottagare.
Valsamordna rna har tagit fram ett förslag med förstärkn ingar i
valdistriktet Esstorp men även kompletteringar i valdistriktet Järnboås .

Valnämnden beslutar
att förordna röstmottagre enligt upprättat förs lag.

Esstorp
Hanna Brolinson,
Andreas Gandhi,
Ida Kleist Anders son,
(flyttad från Järnboås)
Järnbo ås
Jonathan Smårs ,
Mateja Verh nijak Ml1lller,
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V n § 27

Revider ing av avgränsat område för otillbörlig påverkan i
Gyttorp
Efter förslag från valdistriktets ordförande föreslår valsamo rdna rna
va lnämnden att området där otillbörlig påverkan inte får förekomma
utökas till att omfatta hela parke ringe n utanför Gytto rpsko lan med
undan tag för tidigare anvisa t om råde , det som är grönmarkerat på
ka rtan.
Val näm nde n beslutar
att utöka området där otillbör lig påve rkan inte får förekom ma till att
omfatta hela parkeringen utanför Gyttorpskolan med unda ntag för
tidigare beslutat anvisat om råde .
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Vn § 28

Bemanning valnämndens kansli på valdagen 9 september
För att valnämnde n snabbt ska kunna fatta bes lut unde r valdagen
behöver fyra ledamöter hela tiden finnas tillgäng liga så att nämnden
hela tide n är bes lutsf ör.
Ordföranden presenterar ett förslag på bemanni ng under va ldagen .
Ordförande eller vice ordfö rande kommer att tjä nstgö ra under hela
dage n och valkansliet kommer att bema nnas med minst fy ra ledamöter
eller ersättare.
Det kommer finnas två valsam ordnare på plats från klockan sex på
morgonen fram till dess att sista valdis trikt lämnat in sina röster.

Valnämnden beslutar
att fastställa schema för valkansliets bemann ing unde r valdagen den 9
september.

~era;J
Utdragsbestyrkande

Protokollsutd rag till

SAMMA NTRÄDES PROTOKOLL

NaRA KOMMUN
Valnämnden

Sammanlrädesdatum

Sida

2018-09-06

33

Vn § 29

Övriga fråg or
•

Vallokal Karlsäng
Valsamordnare tillsammans med ordföranden i valdistriktet har
kontrollerat lokalerna på Karlsängskolan och kommit fram till att
den bästa lokalen ur logistiskt och persone llt perspektiv är
cateet. Det föres lås därför ingen flytt av vallokalen.

•

Utvärdering efter va jet
Nämnden bestämmer att en utvärdering av årets val ska göras
och att den vill träffa alla valdis triktens ordförande samt
ansvariga för röstningslokalerna till en träff den 25 september
klockan 17.00.

Valn ämnden tackar för informationen.
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Närv ar o -och omrö stning s li sta
Valnämndens sammant räde 2018-09-06
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

Ledamöter

s

slut

Mats Sundberg (S)

X

Gerd Erlandsson (S)

X

Tord Turesson (S)

X

Anita Rundovist (S)

X

M

Britt Alderholm (M)

X

L

Jens-Mikael Larsson (l)

X

NP

Rutuer Ahlbe ck (NP)

Ersätta re

s

Ulla Lindström Nilsson (S)
Leif Broms (S)

s

Mikael Wahlberq (S)

S

Marcar etha Eriksson (S)

M

Ewa Turesson (M)

KO Parisse Ekman (KD)

MP

Petra Käller (MP)

Antal

6

Omr östninq ar

1&
Ja

1&
Nei

Avs

Ja

Nei

Avs

