From: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV
Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 13:54
To: 'Bragi R. Axelsson, lögmaður' < bragi@officio.is>; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir
<ingibjorginga@gmail.com>
Cc: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. < Ingi@lit.is>; Katrín Pálsdóttir <katapals@gmail.com>;
Guðrún Sighvatsdóttir <gurrasighvats@gmail.com>
Subject: RE: Viðhengi
Mín athugasemd snýr að því að flokkun og talning hafi gengið á milli borða. Hún gerði það í fyrstu en
svo fór hvert borð að klára sinn bunka alla leið. En bunkarnir voru samt færðir á milli
talningarmanna. Ekki borða en milli talningamanna.
Kveðja
Berglind Lilja
sviðsstjóri innheimtu- og fjárhaldssviðs

From: Bragi R. Axelsson, lögmaður < bragi@officio.is>
Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 13:44
To: Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir < ingibjorginga@gmail.com>
Cc: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. < Ingi@lit.is>; Katrín Pálsdóttir <katapals@gmail.com> ;
Guðrún Sighvatsdóttir <gurrasighvats@gmail.com> ; Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV
<berglind.lilja.thorbergsdottir@syslumenn.is>
Subject: Re: Viðhengi

Sæl.
Mínar athugasemdir:
1.
"Kl. 12:05 komu á talningarstað Guðrún Sighvatsdóttir og Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir.
Skömmu síðar mættu Bragi Axelsson og Katrín Pálsdóttir. Var fundi þá framhaldið."
Breyta "Skömmu síðar" í "Rétt um kl 13"
2.
Bæta við á eftir þessari mgr.
"Í kjölfarið á því að kjörkassar bárust á talningarstað voru þeir opnaðir og farið yfir
gerðarbækur og skýrslur sem fylgdu þeim. Eftir að afstemming hafði farið fram fóru
atkvæðaseðlar í flokkun og seinna í talningu eftir að hún hófst."
Kjörstjórnarfólk tók á móti gögnum og kannaði hvort innsigli voru heil. Því næst voru
atkvæði flokkuð, þau talin í bunka og svo endurtalin til staðfestingar.
3.
V e gn a áben d in gar fo rm an n s la n d sk jö rstjó m a r v a r á k v e d ið a ð fara y fir atk v æ ði greidd C
lista V ið reisn ar. I fyrsta C atk v æ ð ab u n k a scm oddviti tók upp rcyndust vera átta atk v æ ði
sem tilhcyrðu D lista o g citt atk v æ ð i se m tilheyröi B lista. Y firk jö rstjó m fór i Iram haldi
y fir öll atk v æ ð i C lista þ.e. ath ugaði hvort öll önnur en íyrrgreind atk v æ ði D o g B lista
tilhcyrðu ckki ö r u g g lc g a C lista. S v o rcyn dist v era en þ á lá fyrir aö m an n leg m istök höfðu

Breyta orðalagi í "Vegna ábendingar formanns landskjörstjórnar var hafist handa við að"

4.
í kjölfarid var talningarfólk kallaó út og oddviti hafdi samband við umboðsmcnn
framboðanna og tilkynnti um cndurtalninguna. Í þvi sam bandi skal þcss gctið að vcgna
Pírata rcyndi oddviti aö hringja i Hclga S. Þorstcinsson scm afhcnt haföi yilrkjörstjóm
fram boðslista flokksins en oddvita haföi láðst að uppfæra lista yfir umboðsmenn
flokksins cn þaö voru tvcir cfstu mcnn á fram boðslista hans. I'kki náðist í llclg a cn
skömmu siðar hafði M agnús Norðdahl santband við oddvita yfirkjörstjóm ar þar sein hann
hafði frétt a f cndurtalningunni. M agnús mætti siðan á talningarstaö skömmu eftir að
cndurtalning hófst. Þannig a f hálfu fram boða vom þessir mættir:

Píratar hafa farið mikinn vegna þessa - er ekki öruggt að til sé skjáskot eða annað af
símtali til Helga.
5.
Fundi var frcstað kl. 07:3 5 o g ákvcöið a ð honurn yrði fram haldið kl. 13:00.
M eðan á fiindarfrestun stóð voru kjörgögn geym d i salnum þar sem talningin fór fram en
hann var læstur og öryggism yn davélar eru við inngang hans.

Á þetta að vera í fundargerð - þ.e. að gögnin hafi verið læst og öryggismyndavélar gætt að
inngangi? Ef þetta er í fundargerð þá teldi ég best að kæmi fram að öryggismyndavélar hafi
verið á upptöku við alla innganga salsins.
Þessi mynd starfsmanns hótelsins er ekki að gera okkur neinn greiða:
https://stundin.is/grein/14070/birti-mynd-innan-ur-hotelsalnum-i-borgarnesi-eftir-adtalningu-lauk/
Að öðru leyti samþykkt.
Biðst afsökunar á töfinni - upptekinn fyrri part dagsins.
Með kveðju / Best regards,
Bragi R. Axelsson, lögmaður / attorney at law
Eigandi / Partner
Officio lögmenn / Officio legal
Hafnarstræti 6, jarðhæð
/
Austurströnd 8, jarðhæð
400 Ísafjörður - IS - Iceland /
170 Seltjarnarnes - IS - Iceland
bragi@officio.is
Sími/tel +354 519 4848
http://www.officio.is

OFFICIO
LÖC ME N N

On Tue, Sep 28, 2021 at 10:25 AM Bragi R. Axelsson, lögmaður < bragi@officio.is> wrote:

Sæl verið þið.
Var að klára nokkrar fasteignasölur og ekki komist í að lesa þetta.

Get skoðað þetta eftir ca 20 mín.
Með kveðju / Best regards,
Bragi R. Axelsson, lögmaður / attorney at law
Eigandi / Partner
Officio lögmenn / Officio legal
Hafnarstræti 6, jarðhæð
/
Austurströnd 8, jarðhæð
400 Ísafjörður - IS - Iceland /
170 Seltjarnarnes - IS - Iceland
bragi@offido.is
Sími/tel +354 519 4848
http://www.officio.is
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On Tue, Sep 28, 2021 at 10:06 AM Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir < ingibjorginga@gmail.com>
wrote:
Sæll Ingi, set hér nokkrar athugasemdir.
Ég mætti kl 10:30 þann 25.
Mætti í salinn kl 12:15 þann 26.
Það vantar Þóru Geirlaugu Bjartmarsdóttur inn sem fulltrúa VG sem var mætt við endurtalninguna
athuga vel skráningu atkvæða í seinni talningu sýnist að það muni 3 atk. sennilega einhver
innsláttarvilla athuga vel
Upplesið og staðfest - eigum við ekki öll að vera skráð þar í nefndinni.
Að öðru leyti gott
þri., 28. sep. 2021 kl. 09:22 skrifaði Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. < Ingi@lit.is> :
Gleymdi viðhenginu í flýtinum.

Kv.

Ingi

Með bestu kveðju,

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir
sími 847-9262
Tíminn er dýrmæt gjöf, verðu honum vel.

From: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV
Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 09:53
To: 'Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf.' < Ingi@lit.is>
Subject: RE: Fundargerð
Við Bjarney komum 12:30 ef þú vilt hafa það með
Kveðja
Berglind Lilja
sviðsstjóri innheimtu- og fjárhaldssviðs

From: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. < Ingi@lit.is>
Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 09:20
To: Bragi R. Axelsson, lögmaður < bragi@officio.is>; Katrín Pálsdóttir <katapals@gmail.com> ; Guðrún
Sighvatsdóttir <gurrasighvats@gmail.com> ; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir
<ingibjorginga@gmail.com>; Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV
<berglind.lilja.thorbergsdottir@syslumenn.is>
Subject: Fundargerð
Góðan dag
Sendi hér fundargerð, sjá viðhengi. Bið ykkur helst að senda mér athugasemdir fyrir kl. 11:00 en þá
þyrfti ég að senda fundargerðina á landskjörstjórn.
Kv.
Ingi

From: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV
Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 09:49
To: 'Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf.' < Ingi@lit.is> ; Bragi R. Axelsson, lögmaður
<bragi@officio.is> ; Katrín Pálsdóttir < katapals@gmail.com> ; Guðrún Sighvatsdóttir
<gurrasighvats@gmail.com>; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir <ingibjorginga@gmail.com>
Subject: RE: Viðhengi
Samþykkt af minni hálfu.
Kveðja
Berglind Lilja
sviðsstjóri innheimtu- og fjárhaldssviðs

From: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. < Ingi@lit.is>
Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 09:23
To: Bragi R. Axelsson, lögmaður < bragi@officio.is>; Katrín Pálsdóttir <katapals@gmail.com>; Guðrún
Sighvatsdóttir <gurrasighvats@gmail.com>; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir
<ingibjorginga@gmail.com>; Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV
<berglind.lilja.thorbergsdottir@syslumenn.is>
Subject: Viðhengi
Gleymdi viðhenginu í flýtinum.
Kv.
Ingi

