Undirkiðrstjórnir - gátlisti
Móttaka kjörgagna
Fara y fir að allt sé rétt sem kem ur upp úr kassanum frá y fírk jö rstjó m og skrá í
fundargerðarbók.
I kassanum eru eftirfarandi gögn:
•

A tkvæ ðaseðlar

•

B lindraspjöld

•

K osningahandbók

«

Skýrsla frá H agstofu Islands til ú tíyllingar

•

T ilkynning um fram boð (plakat)

«

K osningaleiðbeiningar (plakat)

•

Innsigli

•

U m slög skv. 2. m gr. 55. gr. kosningalaga

K jördagur- útfylling skýrslu undirkjörstjórnar
K jósendu r á kjörskrá (á kjördag):
o

K jósendur á kjörskrárstofni að teknu tilliti til leiðréttinga kjörskrár fram
á kjördag.

K jósendu r sem greiddu atkvæ ði á kjörfundi
G reidd utankjörfu nd aratk væ ði:
o

U tankjörfundaratkvæ ði sem eru tekin til greina eru talin sem greidd
atkvæ ði. U tankjörfundaratkvæ ði sem ágreiningur er um og fara til
yfirkjörstjórnar eru einnig talin sem greidd atk væ ði (á eyðublöðum
un dirkjörstjórna). E f kjósandi hefur kosið u tankjörfundar og kem ur
einnig á kjörstað er utankjörfundaratkvæ ðið ekki tekið til greina og ekki
talið sem greitt atkvæ ði.

Sam tals k jósend ur sem greiddu atkvæ ði.
o

Sam tala kjósenda sem greiddu atkvæ ði á kjörfundi og greidd
utankjörfundaratkvæ ði.

MIKILVÆGT ER AÐ TÖLUR SÉU GREINDAR EFTIR
KYNI OG FYLLT SÉ ÚT í ALLA REITI

Skil á kjörgögnum til yfírkjörstjórna
Það sem á að vera í pokanum:
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K
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Y
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Kjörkassi
Lykill að kjörkassa
Gerðarbók
Skýrsla undirkjörstjórnar um kosningar til embættis forseta íslands skilist til
yfirkjörstjórnar EKKI BEINT TIL HAGSTOFU ÍSLANDS, rétt útfyllt! Sett í
umslag merkt YFIRKJÖRSTJÓRN
Báðar kjörskrár
Passað sé að rétt sé sett í umslögin - ágreiningsseðlar, ónýtir seðlar og afgangsseðlar.

Gera skal grein fyrir öllum misfellum svo sem ef atkvæðum er skilað þá þarf að koma skýrt
fram hverju sætir. Samanber 20 atkvæði sem ein kjörstjórn endursendi í kosningum 2011 vegna
þess að þau voru mislit en skýrðu hvergi frá því, í fundargerðarbók eða annarsstaðar, þetta
kostaði töluverða vinnu fyrir yfírkjörstjórn við að fínna útúr því.

• Afar mikilvægt er að haldið sé nákvæmt bókhald um afdrif allra
kjörseðla og gerð grein fyrir hverjum einasta seðli.
•

Útfylltar upplýsingar á eyðublaðinu “Skýrsla undirkjörstjórnar um kosningar til
em bœttirforseta íslands 27. jú n í2020” eiga eingöngu við viðkomandi kjördeild og
skal athuga að upplýsingar um kjósendur á kjörskrá séu rétt útfylltar miðað við
kjördag.

Algengustu vitleysur eru;
Y Umslög utan af utankjörfundaratkvæðum ekki send með til yfirkjörstjómar
K Hagstofuskýrsla ekki rétt fyllt út - verður að stemma við upplýsingar í fundargerðarbók,
fylla útí alla reiti
K Báðar kjörskrár eiga að berast yfirkjörstjórn!
Y Atkvæði stemma ekki t.d. utankjörfundaratkvæði tvítalin

Yfirkjörstjórn - símanúmer og netföng
Ingi Tryggvason, formaður 860-2181 ingi(S>lit.is
Kristján Jóhannsson 892-1027 kgjo@simnet.is
Rún Halldórsdóttir 821-4277 run.halldorsdottir@.hve.is
Katrín Pálsdóttir 867-0390 katapals@gmail.com
Bragi Axelsson 861-8801 bragi@officio.is
Berglind Lilja Þorbergsdóttir 862-4380 berglindlilia@,svslumenn.is

Y firkjörstjóm N orðvesturkj ördæ m is
Skiíist á kjördag til baka til yfirkjörstjórnar

Móttökukvittun / skilakvittun fyrir kjörseðlum
Kjörstjóm _______________________________

Móttaka:
Hefur móttekið eftirfarandi:
kjörseðla ____________ stk.

Skil á kjördag:
Skilað e r ______________ ónýttum kjörseðlum til baka
með kjörgögnum.

F.h. kjörstjórnar

