
Protokoll   CENTRALVALNÄMNDEN    

Vårdö 18.10.2019 kl 19 – 21.30 

Närvarande: 

Magnus Sandberg, viceordförande 

Lars-Erik Eriksson 

Stina Åberg  

Åsa Björklund ersättare 

Peter Nordberg ersättare 

Inger Pehrson ersättare     

 

§ 1 Mötets öppnande, beslutförhet, laglighet 

Enligt 13 § Vallag för landskapet Åland skall kommunala centralvalnämnderna sammankomma 

fredagen före valdagen kl 19 för att hantera förhandsröster. 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter beslutfört. 

§ 2 Granskning av förhandsröstningshandlingarna 

61 § Vallagen för landskapet Åland  

Antalet ytterkuvert som ankommit till centralvalnämnden uppgick till 117 st, varav 115 st 

förhandsröstningskuvert och 2 st brevröstningskuvert. 

Nämnden öppnade ytterkuvert och valkuvert för brevrösterna, och stämplade och återförslöt dessa. 

Nämnden öppnade ytterkuverten och räknade valkuverten.   

Totala antal valkuvert för kommunalvalet uppgick till 116 st. 

Totala antalet valkuvert för lagtingsvalet uppgick till 110 st.  

§ 3 Anteckning i vallängden 

62 § Vallagen för landskapet Åland  

De röstande enligt följebrev kontrollerades mot vallängden.  1 st röst för lagtingsvalet förkastades 

eftersom den röstande inte hade rösträtt i lagtingsvalet. 

Beslöts att viceordförande Magnus Sandberg och ersättare Åsa Björklund kör in förhandsröster för 

lagtingsvalet till polisen under kvällen 18.10.2019 

 

§ 4  Behandling av valkuverten och bedömning av behovet av skydd av valhemligheten 

63 § Vallagen för landskapet Åland 

64 § Vallagen för landskapet Åland  

Konstaterades att antalet avgivna förhandsröster översteg 25 st varför anteckning av inkomna 

förhandsröster kunde genomföras. 

 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201945#pr_2_kap_valmyndigheter_13_p
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201945#pr_7_kap_gemensamma_bestammelser_om_fortidsrostning_61_p
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201945#pr_7_kap_gemensamma_bestammelser_om_fortidsrostning_62_p
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201945#pr_7_kap_gemensamma_bestammelser_om_fortidsrostning_63_p
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201945#pr_7_kap_gemensamma_bestammelser_om_fortidsrostning_64_p


 

§ 5  Planering av valförrättning på valdagen  

Vallokalerna är öppna kl 9 – kl 20 söndagen den 20.10.2019, och nämnden bör preliminärt komma 

överens om vilka tider var och en kan vara närvarande.  Minst tre ledamöter varav en är ordförande 

eller viceordförande måste vara närvarande under den tid som vallokalen är öppen. 

Förhandsrösterna till kommunalvalet får börja räknas från och med kl 12 på valdagen, och vid 

räkningen av förhandsrösterna måste nämnden vara fulltalig, vilket även gäller vid räknande av 

valdagsrösterna som inleds omedelbart efter att vallokalen stängs kl 20. 

 

Nämnden kom överens om närvaro under valdagens röstning 

 

§ 6  Barnens val 

JCI Mariehamn ordnar ”barnens val” vilket ger möjlighet för medföljande barn att ”rösta” på sätt 

som liknar det riktiga valet. Barnens val ordnas i korridoren utanför vallokalen, mer information på 

mötet. 

Nämnden beslöt att arrangera barnens val enligt ovan. 

 

§7   Nästa möte 

Nästa möte hålls enligt valtidtabellen söndagen den 20.10.2019 kl 9 vid Vårdö skola, gamla matsalen. 

 

 

Vårdö 18.10.2019 

 

 

Magnus Sandberg  Lars-Erik Eriksson  Stina Åberg 

 

 

Inger Pehrson   Peter Nordberg  Åsa Björklund 


