
Md. 1 0 8 . F ru m v a rp

til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. jú n í  1926, um kosningar í m álefnum 
sveita og kaupstaða.

(E ft ir  2. umr. í Nd.).

Sam h ljóða  st jórnarfrum varpinu á þskj. 3, með þessum breytingum :

8. gr. h ljóðar svo:
7. gr. laganna verður 8. gr. og orðist svo:
Kosningar hreppsnefndarm anna fara fram á vorhreppaskilaþingi. Þó 

mega kosningar fram fara að haustinu, ef meiri hluti hreppsfundar kveður 
svo á. E f  hreppi er skift, skal k jó s a  hreppsnefnd í h inum  nýju hreppum 
jafnskjótt og því verður við kom ið.

Nú fer m aður úr hreppsnefnd áður en k jörtím i hans er liðinn, og 
skal þá k jósa i stað hans fyrir þann tíma, sem eftir er af k jörtim abili  hans.

13. gr. h ljóðar svo:
1. og 2. málsgr. 12. gr. orðist svo:
Nú eru eigi fleiri m enn en á að kjósa á lista eða listum, sem teknir 

eru gildir af  k jörstjórn , af þeim, er kom a fram í tæka tið, og þarf þá engin 
kosning fram að fara, en k jörst jórn  lýsir að liðnu hádegi 2 nóttum  fyrir k jör-  
fundardag þá m enn kosna, sem listinn eða listarnir greina. Nú skortir á, að 
full tala sje á slikum lista, eða listum, þeirra, sem kjósa á, og skal þá kosn- 
ing fram fara að nýju á þeim, sem á vantar. Af þeim, sem s já lfk jörn ir  voru, 
teljast þeir bæjarfulltrúar, svo langt er tala þeirra hrekkur.

Nú hafa listar verið úrskurðaðir og kosning á fram að fara, og skal 
þá k jörstjórn  tafarlaust láta gera kjörseðla og festir jafnfram t upp auglýsingu 
um það, hvaða listar sjeu í k jöri, m eð tilgreindum listabókstaf og nöfnum  
fulltrúaefna.


