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Valnämnden

Protokoll
VN 2022/04

Sammanträdesdatum 2022-06-16

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

Valnämnden

Sammanträdesdag

2022-08-18

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-

Anslaget får tas ned tidigast

2022-09-

Förvaringsplats för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift
Jenny Melin
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-17

VN § 37

Rapport från kansliet

•
Valmaterialet till förtidsröstningen är utkört under veckan med hjälp av
Region Gotlands post turer.
•
Det saknas en kartong valsedlar V vita, är på gång från
Valmyndigheten.
•
Förstoringsglas har kommit och skall packas till alla distrikt. Även
lässkannern har kommit och skall introduceras i receptionen.
•
Fråga från P4 Gotland om dom får delta på något av våra
utbildningstillfällen. Dom är välkomna att närvara, men inte delta med frågor
mer än vid fika eller före och efter utbildningen.

VN § 38

Kvittering av försändelser med röster från PostNord

De ordinarie behörighetshandlingar som kommunen har för att kvittera försändelser
från PostNord, gäller inte för värde innehållande röster.
PostNord vill därför ha namn och personnummer på två personer som för
valnämndens räkning får hämta/ta emot värde innehållande röster.
Valnämndens beslut


Valnämnden beslutar att ge Jenny Melin och Jonas Barros Eriksson rätt att
hämta/ta emot värde innehållande röster vid leverans till valnämnden.
Paragrafen skall anses omedelbart justerad.

VN § 39

Annonsering

Valkansliet har tidigare fått i uppdrag att boka annonsering. Annonsmanus är nu
framtaget och annonsering är bokad i Gotlands gratistidnings valbilaga, baksidan.
Valbilagan kommer ut torsdag vecka 35.
Annonsering även bokad hos Gotlands Media 22/8 samt 5/9.
En annons är även bokad i Region Gotlands samannons lördagen den 10/9, den
avser valnämndens preliminära rösträkning.
Valnämndens beslut


Valnämnden anser att annonseringen är tillräcklig.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-17

VN § 40
Information angående
förtidsröstning/Institutionsröstning/Ambulerande röstmottagning


Valnämnden informerar om att utbildningarna för röstmottagare vid
förtidsröstning har genomförts med samtliga ställen representerade. De som
inte deltagit vid den fysiska utbildningen, har uppmanats att gå den digitala
samt skicka in ett intyg när den är genomförd.
Valnämnden delar upp ansvaret för att besöka förtidsröstningsställena under
hela perioden 24 augusti till 10 september.



Schema för institutionsröstningen den 28 augusti är klar och materialet delas
ut efter sammanträdet.



Det har hittills inte kommit in någon förfrågan om ambulerande
röstmottagning, men kansliet föreslår att nämnden gör ett tilläggsbeslut på att
även Jenny Melin och Jonas Barros Eriksson blir ambulerande röstmottagare
för att kunna täcka upp om det blir stor efterfrågan.

Valnämndens beslut


Valnämnden beslutar att Jenny Melin och Jonas Barros Eriksson läggs till
som ambulerande röstmottagare.

VN § 41

Utkörning av valmaterial

Liten lastbil är bokad hos Klinte Bil & buss 5-6/9 samt 19-20/9. Hämtas av kansliet.
Valnämndens beslut


Valnämnden beslutar att material skall köras ut till norra Gotland den 5/9
och till södra Gotland den 6/9.

VN § 42

Schema valnämndens arbete

Valkansliet har satt ihop ett förslag till schema för alla uppgifter som valnämnden
behöver utföra och de luckor som fanns fylldes upp och schemat är nu komplett.

VN § 43

Valnämndens preliminära rösträkning

Kansliet informerar om valnämndens preliminära rösträkning som infaller onsdagen
den 14 september. Lokal är bokad och kommer att möbleras upp kvällen innan.
Arbetet startar kl 08.00.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2022-01-17

VN § 44

Eventuella övriga frågor

En förfrågan har kommit in från Rädda barnen angående valdagsinsamling vid
Gråboskolan.
Valnämndens beslut


•Valnämnden beslutar att välkomna Rädda barnen med traditionell
valdagsinsamling vid Gråboskolan den 11 september.
Valnämnden vill dock betona att ingen form av insamling får ske inomhus
eller i nära anslutning till entrén då det kan störa pågående röstning och
arbetet i vallokalen.

VN § 45

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 8 december kl15:00 med efterföljande avslutningsmiddag
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

