Nes Kommune

Møteprotokoll
Valgstyret

isjoia..46

-

Dato:

24.01.2019 kl. 14:30 —14:40

Sted:
Arkivsak:
Møteleder:

Nes kommunehus, ordførers kontor
15/01246
Tore Haraldset (ordfører)

Møtende

Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid Brattested

medlemmer:

(Nes bygdeliste), Knut Jakob Larsen (Ap)

Møtende

Kristian Noreng (H) møter for Endre Storhaug.

33

3
IL

2rat1,11

varamedlemmer:
Forfall:

Endre Storhaug (H)

Andre:

Ole Jørgen Hallingstad (konst.rådmann)

Protokollfører:

Mette Bråten (valgansvarlig)

Side

SAKSKART
Sakertil behandling
1/19

19/00128-1

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av
stemmested og stemmestedets åpningstider på valgdagen.

2

2/19

18/01037-1

Kommunestyremyndighet

2019 - delegering av

3

3/19

18/01306-1

Kommunestyre- og fylkestingsvalget
avkryssing i manntall

2019 - elektronisk

4

og fylkestingsvalget

Nesbyen, 24.01.19

sfc‘v-`r;.¥åraldec

Leder i utvalg
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Saker til behandling

1/19 Kommunestyreog stemmestedets

og fylkestingsvalget

2019 - Fastsetting av stemmested

åpningstider på valgdagen.

Arkivsak-dok.
19/00128-1
Saksbehandler Mette Bråten
Behandlet av
1 Valgstyret

Møtedato
24.01.2019

Saknr
1/19

Rådmannens innstilling:
Stemmegivningen

fylkestingsvalget

på valgdager i forbindelse med Kommunestyre- og
2019 skal foregå på Nes kommunehus for Nes stemmekrets.

Valglokalets åpningstid blir følgende:
Søndag
Mandag

8. september
9. september

kl. 14.00 —19.00
kl. 09.00 —20.00

Valgstyret har behandlet saken i møte 24.01.2019 sak 1/19
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

Stemmegivningen på valgdager i forbindelse med Kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2019 skal foregå på Nes kommunehus for Nes stemmekrets.
Valglokalets åpningstid blir følgende:
Søndag
8. september
kl. 14.00 —19.00
Mandag

9. september

kl. 09.00 —20.00
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2/19 KommunestyreArkivsak-dok.

og fylkestingsvalget

2019 - delegering av myndighet

18/01037 - 1

Saksbehandler Mette Bråten
Behandlet av
1 Valgstyret

Møtedato

Saknr
2/19

24.01.2019

Rådmannens innstilling:

Valgstyret delegerer til valgstyrets leder å ta avgjørelser i enkeltsaker som er av ikkeprinsipiell karakter.
Leder får fullmakt, innenfor valgforskriftens regler, til å prøve og godkjenne kurante
forhåndsstemmegivninger
sammen med en eller flere representanter for
valgsekretariatet.
Leder får fullmakt til å supplere medlemmer i stemmestyret
valgmedarbeidere.
Rådmannen gis fullmakt til tilrettelegging

og til å utpeke andre

og praktisk gjennomføring

av valget.

Valgstyret har behandlet saken i møte 24.01.2019 sak 2/19
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

Valgstyret delegerer til valgstyrets leder å ta avgjørelser i enkeltsaker som er av ikkeprinsipiell karakter.
Leder får fullmakt, innenfor valgforskriftens regler, til å prøve og godkjenne kurante
forhåndsstemmegivninger
sammen med en eller flere representanter for
valgsekretariatet.
Leder får fullmakt til å supplere medlemmer i stemmestyret
valgmedarbeidere.
4.Rådmannen gis fullmakt til tilrettelegging

og praktisk gjennomføring

og til å utpeke andre

av valget.
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3/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - elektronisk avkryssingi
manntall
Arkivsak-dok.
18/01306-1
Saksbehandler Mette Bråten
Behandlet av
1 Valgstyret

Rådmannens innstilling:
Nes kommune innfører elektronisk
fylkestingsvalget 2019.

Møtedato
24.01.2019

avkryssing i manntall ved gjennomføring

Saknr
3/19

av kommunestyre-

og

av kommunestyre-

og

Valgstyret har behandlet saken i møte 24.01.2019 sak 3/19
Behandling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Nes kommune innfører elektronisk avkryssing i manntall ved gjennomføring
fylkestingsvalget 2019.
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