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Sigrún Helga Sigurjónsdóttir

Til : Elisabeth Patriarca Kruger
Frá : Sigrún Helga Sigurjónsdóttir
Heiti : Svar kæranda við fjarfundarboði frá undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kjörbréfa,

miðvikudaginn 27. október kl. 10:30 
Málsnúmer. : 2110006
Málsaðili : Alþingi
Skráð dags : 27.10.2021
Skráningaraðili : Þóra Andrésdóttir

Sjá að neðan

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Þóra Andrésdóttir
Date: 27 October 2021 at 11:22:28 GMT
To: Sigrún Helga Sigurjónsdóttir
Cc: gigahestar@gmail.com, thorbergur.thorsson@gmail.com
Subject: Re: Fjarfundarboð frá undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kjörbréfa,
miðvikudaginn 27. október kl. 10:30

?
Sæl Sigrún Helga

Sá þetta því miður of seint enda stuttur fyrirvari.
Hefði hvort eð er ekki getað verið með þar sem ég er í sveitinni.
Gangi ykkur vel og ég vona að eitthvað gott komi út úr þessu. Helst nýjar kosningar þar 
sem allt verði í lagi.
Annars að kosningalög verði endurskoðuð og þessar kærur verði hafðar til hliðsjónar. 

Kveðja,
Þóra Andrésdóttir

Þann þri., 26. okt. 2021, 14:41 Sigrún Helga Sigurjónsdóttir skrifaði 
<sigrunhelga@althingi.is>:

Frá skrifstofu Alþingis 

Góðan dag.

Í tilefni af kæru vegna kosninga til Alþingis 25. september sl. vill undirbúningsnefnd fyrir rannsókn 
kjörbréfa bjóða eftirfarandi aðilum að koma fyrir nefndina nk. miðvikudag 27. október vegna 
kærunnar. Fundurinn fer fram í gegnum Zoom, kl. 10:30 og er hlekkur meðfylgjandi:

https://althingi-is.zoom.us/i/87968904392?pwd=OzNmZHNNSnpYbVdIdDdJTWtOOC95dzQ9
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Meeting ID: 879 6890 4392 

Passcode: 918393

Á fundinum gefst kostur á að gera grein fyrir kærunni, svara spurningum nefndarinnar og eftir atvikum 
bregðast við þeim gögnum sem nefndin hefur aflað. Fundurinn verður tekinn upp í þeim tilgangi að 
unnt sé að endurrita hann og þar með gera þingmönnum mögulegt að kynna sér efni hans.

Þá er upplýst að öllum yfirkjörstjómum hafa verið kynntar eldri kærur og óskað umsagna fyrir lok dags 
19. september. Þær kærur eru sumar að hluta til efnislega áþekkar þinni kæru. Þær umsagnir sem hafa 
borist og önnur gögn eru birt á svæði nefndarinnar á vef Alþingis, sjá 
hlekk https://www.althingi.is/thingnefndir/adrar-nefndir/undirbuningsnefnd-fvrir-rannsokn- 
kjorbrefa/erindi-til-nefndarinnar/. Sé vilji til að koma viðbrögðum við framangreindum gögnum á 
framfæri við nefndina er þess óskað að það verði gert fyrir hádegi á miðvikudaginn, 27. október.

Fyrir hönd undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa,

Kveðja,

Sigrún Helga Sigurjónsdóttir

skjalaritari

skrifstofu Alþingis, nefndasviði 

150 Reykjavík 

sími 563-0421 

gsm 6934479 

www.althingi.is

Þessi tölvupóstur ásamt viðhengjum er eingöngu ætlaðurþeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu 
upplýsingar í honum verið bundnar trúnaði. Birting tölvupóstsins eða viðhengja, að hluta til eða í heild, er 
óheimil án samþykkis sendanda. Fyrirvari/Disclaimer
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bundnar trúnaði. Birting tölvupóstsins eða viðhengja, að hluta til eða í heild, er óheimil án samþykkis sendanda. 
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