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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Valgstyret 

 

Møtested: Undervisningsrommet u. etg.     

Møtedato: 12.09.2017 Tid: 17:00 – 18:30 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Nanna Kristoffersen   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kari Veien Dennè og Evi Mathilassi Lien, valgsekretariatet. 

 

Merknader  Valgprotokollen for Stortingsvalget 2017 legges på arkiv sak. 

 Protokollen vil ligge ute på Ringerike kommunes hjemmeside 

i en kort periode. 

 Forskriftsendring - Sikkerhetskrav med kort frist er fulgt så 

langt det er mulig. 

 Alle stemmer er telt manuelt etter ny forskrift.  

 Valgstyret ønsker en nøye gjennomgang til neste valg 

m/oppfølging av forskrift og sikkerhetskrav fra 

Valgdirektoratet. 

Behandlede sak 6/17 

 

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

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

Kjell B. Hansen 

leder 

    

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

6/17 17/3476   

 Stortingsvalget 2017 - godkjenning av valgoppgjør  
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Stortingsvalget 2017 - godkjenning av valgoppgjør  

 

Vedtak: 

 

1. 6 Stemmesedler forkastes på grunn av mangel på off. stempel. 

2. 1 Stemmeseddel forkastes da de ikke stiller liste. 

3.  25 Stemmegivninger i særskilt omslag forkastes da velgeren ikke står i kommunens 

manntall. 

4. 1 stemmeseddel forkastes da det ikke fremkommer hvilke parti velgeren har stemt på.   

5. Valgprotokollen for Stortingsvalget 2017 godkjennes. 

 

 

 

Behandling: 

 

1. 6 Stemmesedler forkastes på grunn av mangel på off. stempel. 

2. 1 Stemmeseddel forkastes da de ikke stiller liste. 

3. 25 Stemmegivninger i særskilt omslag forkastes da velgeren ikke står i kommunens 

manntall. 

4. 1 stemmeseddel forkastes da det ikke fremkommer hvilke parti velgeren har stemt på.   

 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak, samt detaljert oversikt over stemmer som forkastes ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgprotokollen for Stortingsvalget 2017 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3476-2  Arkiv: 011  

 

Sak: 6/17 

 

Saksprotokoll - Stortingsvaget 2017 - godkjenning av valgoppgjør  

 

Vedtak i Valgstyret: 

 
1. 6 Stemmesedler forkastes på grunn av mangel på off. stempel. 

2. 1 Stemmeseddel forkastes da de ikke stiller liste. 

3.  25 Stemmegivninger i særskilt omslag forkastes da velgeren ikke står i kommunens 

manntall. 

4. 1 stemmeseddel forkastes da det ikke fremkommer hvilke parti velgeren har stemt på.   

5. Valgprotokollen for Stortingsvalget 2017 godkjennes. 

 
 

Behandling i Valgstyret 12.09.2017: 

 

 

1. 6 Stemmesedler forkastes på grunn av mangel på off. stempel. 

2. 1 Stemmeseddel forkastes da de ikke stiller liste. 

3. 25 Stemmegivninger i særskilt omslag forkastes da velgeren ikke står i kommunens 

manntall. 

4. 1 stemmeseddel forkastes da det ikke fremkommer hvilke parti velgeren har stemt på.   

 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak, samt detaljert oversikt over stemmer som forkastes ble enstemmig vedtatt. 
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