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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13 Valgstyret 26.08.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. De innkomne søknadene om fritak fra verv i stemmestyrene innvilges. 
 

2. Stemmestyrene kompletteres i møtet med følgende: 
 
Krets 1- Sokna   1 varamedlem 

 Krets 3 -Veien   2 medlemmer 
 Krets 4- Ullerål  3 medlemmer  
     2 varamedlemmer 
 Krets 6- Hønefoss Syd 2 medlemmer 
     3 varamedlemmer 
 Krets 7-Vang   2 medlemmer  
 Krets 9- Tyristrand  1 medlem 
     Ny leder oppnevnes 
 Krets11- Hallingby  1 medlem 
     Ny nestleder oppnevnes 
 Krets 12 – Nes   1 nytt varamedlem. 
 
Sammendrag 
 
I  valgstyrets møte den 25.06  ble det foretatt valg av medlemmer og varamedlemmer til 
stemmestyrene i kommunens 9 kretser.  I løpet av sommeren har det innkommet søknader om 
fritak fra vervene, og disse er av en slik karakter at det ikke gir grunnlag for avslag. 
Ut fra dette må det foretas komplettering av stemmestyrene. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Krets 1 - Sokna 
Det foreligger ingen søknad om fritak i denne kretsen, men antall varamedlemmer bør økes 
med 1. 
 
Krets 3 – Veien 
Ett av medlemmene har flyttet til annen kommune og søker fritak.  Søknaden foreslås 
innvilget. Ut fra antall roder i kretsen bør denne kompletteres med 2 stykker. 
 
Krets 4 – Ullerål 
Ett av medlemmene har søkt om fritak på grunn av helsen. Søknaden foreslås innvilget. 
Ut fra antall roder i kretsen bør denne kompletteres med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
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Krets 6 – Hønefoss Syd 
Ett medlem søker fritak på grunn av helse. Søknaden foreslås innvilget. 
Ut fra antall roder i kretsen bør denne kompletteres med 2 medlemmer og 3 varamedlemmer. 
 
Krets 7 – Vang 
Ett medlem er bortreist på valgdagen og søker om fritak.  Søknaden foreslås innvilget. 
Ut fra antall roder i kretsen bør denne kompletteres med 2 medlemmer eventuelt 2 
varamedlemmer. 
 
Krets 8 – Kirkekretsen 
Det foreligger ingen søknader om fritak. 
 
Krets 9 – Tyristrand 
Leder av stemmekretsen søker om fritak på grunn av jobbsituasjonen. Søknaden foreslås 
innvilget. Det må velges ett nytt medlem til kretsen ,og ny leder oppnevnes. 
 
Krets 11 – Hallingby 
Nestleder i stemmestyret er oppført på en av listene til Stortingsvalget er således ikke valgbar 
til stemmestyret.  Det velges nytt medlem til stemmestyret og ny nestleder oppnevnes. 
 
Krets 12 – Nes 
Ett av varamedlemmene søkes fritak.  Søknadene innvilges.  Om nødvendig velges nytt 
varamedlem til stemmestyret. 
 
 
 
Vedlegg 
Vedleggene deles ut i papirform. 
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