
 

 

        Ikke gyldig 

 STEMMESEDDEL  

 VED VALG AV ALLMENNINGSSTYRE OG VALGKOMITE 

 I LØITEN ALMENNING 

 

 Årsmøtet i 2022 

 

Allmenningsstyret består i henhold til bruksreglene av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av og blant de 

bruksberettigede. 3 medlemmer og 3 varamedlemmer skal velges ved valget 18. mars 2022. 

 

Valgene gjelder for 4 - fire - år. 

 

Følgende 6 personer er foreslått av valgkomiteen som styremedlemmer/varamedlemmer, i alfabetisk 

rekkefølge: 

 

___ Jo Inge Gylstrøm, Jordbroen   (gjenvalg) 

___ Henny Kildahl, Karterud   (ny) 

___ Åmund Karlsen Lekve, Rustadstuen  (ny)  

___ Hilde Ulvatne Marthinsen, Bjørnstad               (ny) 

___ Charlotte Spikkerud, Engelaug Østre  (ny)    

___ Tore Sætren, Sigstad    (gjenvalg) 

 

 
 

Følgende personer er foreslått av valgkomiteen som medlemmer i ny valgkomite for 2 år, i alfabetisk 

rekkefølge. Komiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem: 

 

___ Hilde Kristin Mellum, Mykirønningen & Teige (gjenvalg) 

___ Even Norderhaug, Norderhaug Østre  (ny)       

___ Lars Skramstad, Skramstad Vestre   (gjenvalg) 

___ Ingvill Sveen, Sveen Vestre     (gjenvalg) 

 
 

Merk: 

De stemmeberettigede forutsettes å sette kryss - X - ved de kandidater som de ønsker valgt.  Alle 

stemmesedler hvor minst en kandidat er krysset av for, telles med.   

 

Styrevalget: Krysser du for 1, 2 eller 3 personer så stemmer du på 1, 2 eller 3 styremedlemmer. Krysser du for 

4 personer så stemmer du på 3 styrekandidater og 1 varakandidat. Krysser du for 6 personer så likestiller du 

alle.  

 

Det er ikke adgang til å gjøre andre endringer på stemmeseddelen enn å sette kryss (X) ved de kandidater som 

ønskes valgt.  Det kan ikke føres opp nye kandidater på listen, ikke foretas strykninger eller gjøres andre 

anmerkninger. Ureglementerte stemmesedler vil bli forkastet. 

 

 

   

      

                                         Snu arket ./. 

 



 

 

Orientering om valget i 2022 

 

Valget holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 18. mars i tiden kl. 12.05 til kl. 18.00. Årsmøtet fortsetter kl. 

19.00. Valgkomiteen er ansvarlig for gjennomføring og opptelling. Valgkomiteens forslag finner du på 

stemmeseddelen.  

 

Alle som står i manntallet kan fremme motforslag til valgkomiteens forslag innen fredag 4. mars. Dette må 

skje skriftlig til valgkomiteens leder, og bør være klarert med den foreslåtte kandidaten. Valgkomiteens leder 

er: Lars Skramstad, Vestbygdvegen 228, 2340 Løten. 

 

Eventuelle motforslag på valgbare personer vil valgkomiteen sette opp på den endelige valglisten, under sine 

foreslåtte kandidater. Endelig stemmeseddel settes opp på allmenningskontoret og på allmenningens nettside 

fra fredag 11. mars. Stemmeseddelen utleveres ved valget, og kun denne utgaven godkjennes. 

 

Den stemmeberettigede skal sette kryss ved de kandidater som ønskes valgt. Dette er det eneste som er tillatt å 

gjøre på stemmeseddelen. Styrevalget er et rent flertallsvalg slik at de tre kandidatene som oppnår flest 

stemmer anses valgt som styremedlemmer. De neste tre anses valgt som varamedlemmer. De tre som oppnår 

flest stemmer av valgkomitekandidatene anses valgt til denne. Den fjerde (færrest stemmer) anses valgt som 

varamedlem.  

 

Alle eiendommer med bruksrett har i utgangspunktet to stemmer, men ingen stemmeberettiget kan avgi mer 

enn to stemmer. Nedenstående oppstilling viser når en stemmeberettiget kan avgi to stemmer/bare en stemme.  

 

 

  To stemmer har: 

 - Eier el. forpakter (med stemmerett), ugift og uten innmeldt samboer/ektefelle. 

 - Representant for selskaper m.v. som møter med fullmakt. 

 - Sameier med fullmakt fra øvrige sameiere. 

 - Eier av to eller flere eiendommer (Også når vedkommende er gift. Ektefellene vil da kunne stemme for 

   inntil to eiendommer hver, og kan til sammen avgi fire stemmer når begge møter).  

 

  En stemme har: 

 - Eier, gift eller med innmeldt samboer. 

 - Forpakter (med stemmerett), gift eller med innmeldt samboer. 

 - Eierens ektefelle eller innmeldte samboer. 

 - Forpakters ektefelle eller innmeldt samboer. 

 - Sameier, når det er 2 sameiere. 

 

  

Valgkomiteen i Løiten Almenning 

  Lars Skramstad, leder, Simen Storsveen, medlem, Hilde Kristin Mellum, medlem, Ingvill Sveen, varamedlem  

 

 

 

SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET AV ÅRSMØTET, MÅ VÆRE INNKOMMET 

ALLMENNINGSKONTORET ELLER STYRETS LEDER INNEN 11. MARS. 


