
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 4 

Valgstyret 
 

Møtested: Undervisningsrommet   

Møtedato: 15.09.2015 Tid: 10:00 – 10:45  

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall     Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Nestleder Runar Johansen   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Christine Kristiansen Granlund   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

 

Kari Vèien Dennè og Evi Mathilassi Lien, valgsekretariatet. 

 

Merknader:  

Behandlet sak:  9/15  

 

Leder tok opp innkalling og saksliste som ble enstemmig godkjent og møtet satt. 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Kjell B. Hansen 

leder 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

 

Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

9/15 15/7618   

 Kommunestyre- fylkestingsvalget 2015. Godkjenning av valgoppgjør.  
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9/15   

Kommunestyre- fylkestingsvalget 2015. Godkjenning av valgoppgjør.  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Valgstyret godkjente følgende forslag til forkastelser: 

1. Stemmegivninger i særskilt omslag: 

6 stemmegivninger i særskilt omslag forkastes da velger ikke står i kommunenes 

manntall, og 2 forkastes da velger allerede hadde forhåndsstemt. 

2. Forhåndsstemmer: 

16 stemmesedler forkastes da de mangler offentlig stempel, 1 seddel forkastes da det 

ikke fremkommer hvilket parti velgeren har stemt på og 9 sedler forkastes da partiet 

ikke stiller liste. 

3. Valgtingsstemmer i urne: 

8 sedler forkastes da de mangler offentlig stempel, og 1 seddel forkastes da partiet 

ikke stiller liste. 

 

Valgstyret godkjenner valgresultatet fra kommunestyre- og fylkestingsvalget  

14. september 2015. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Valgstyret behandlet og godkjente følgende forslag til forkastelser: 

 

1. Stemmegivninger i særskilt omslag: 

6 stemmegivninger i særskilt omslag forkastes da velger ikke står i kommunenes 

manntall, og 2 forkastes da velger allerede hadde forhåndsstemt. 

2. Forhåndsstemmer: 

16 stemmesedler forkastes da de mangler offentlig stempel, 1 seddel forkastes da det 

ikke fremkommer hvilket parti velgeren har stemt på og 9 sedler forkastes da partiet 

ikke stiller liste. 

3. Valgtingsstemmer i urne: 

8 sedler forkastes da de mangler offentlig stempel, og 1 seddel forkastes da partiet 

ikke stiller liste. 

 

Forslag til vedtak med valgstyrets behandling av forslag til forkastelser ble enstemmig 

vedtatt. 

Valgprotokollen vedlegges saken. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 
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Valgstyret godkjenner valgresultatet fra kommunestyre- og fylkestingsvalget  

14. september 2015. 
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