
 

 
Kjörbók 2018 

fyrir kjörstjórnir 
 
 

Skóli: ______________________  
 

 
Sveitarfélag: __________________      Kjósendur á kjörskrá:________ 
  
  
 
Kjörstjórn skipa: 
 
1. _________________________________   oddviti 
 
2. _________________________________ 
 
3. _________________________________ 
 
4. _________________________________ 
 
5. _________________________________ 
 
og til vara eru: 
 
6. _________________________________ 
 
7. _________________________________ 
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Skuggakosningar 2018 

 
Eftirfarandi kjörgögn eru tiltæk: 
 

1. Kosningalög  
2. Tvö afrit af kjörskrá 
3. Atkvæðaseðlar 
4. Kjörkassi 
5. Tvö merkt umslög fyrir ónýta og ónotaða seðla 
6. Blýantar með strokleðri (3 fyrir kjörstjórn og 9 fyrir kjósendur)  

 
Áður en kosning hófst voru atkvæðaseðlar taldir. Þeir eru:__________ . 
Seðlar voru undirbúnir í 10 seðla bunkum til að stemma við prikblað.  
 

1. Kjörstjórn situr við þrjú borð. 
2. Oddiviti situr fyrir miðju með atkvæðaseðlana og prikblaðið í þessari bók. Á 

hvorum enda sitja kjörstjórnarfulltrúar, báðir með eintak af kjörskránni. 
3. Tilsjónarmaður er við inngang kjördeildar.  
4. Þremur blýöntum hefur verið komið fyrir í hverjum „kjörklefa“ (kosningarými). 
5. Kjörkassa hefur verið komið fyrir á góðum stað í augsýn kjörstjórnar sem 

hefur gengið hefur úr skugga um að hann sé tómur. 
 
Fimmtudaginn 12. apríl 2018 kl. __________ var kjörfundur 
skuggakosninga settur.  
 
Kjósendur mynda röð við inngang kjördeilda. Kjósandi gerir kjörstjórn grein fyrir sér 
með því að framvísa persónuskilríkjum með mynd og kennitölu. Komi upp vandamál 
í kjördeildinni sökum þess að kjósandi getur ekki sýnt fram á hver hann er skal finna 
annan kjósanda til að bera kennsl á hann með því að votta fyrir það í viðaukanum 
aftast í þessari bók.  

 
 
Næst merkir oddviti í prikblað á bls. 4 í þessari bók og afhendir 
kjörseðil. Eitt strik fyrir hvern kjósanda. 
 
 

Hinir kjörstjórnarfulltrúarnir merkja við nafn kjósanda í kjörskrá, með því móti er hægt 
að afgreiða tvo kjósendur í einu. Merkingar á prikblaði eiga alltaf að stemma við 
merkingar á kjörskrám og fjölda afhentra kjörseðla. 
 
Kjósandi kýs leynilega við borð, setur atkvæði sitt í kjörkassann og yfirgefur kjörstað. 
Kjörstjórn fylgist með því að kjósendur setji seðilinn í kassann. 
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Skuggakosningar 2018 

 
Kjósandi fer alltaf einn inn í kjörklefann, nema hann hafi fengið samþykkta aðstoð. 

Eftir hverja tíu kjósendur er kannað hvort talningar á prikablaðinu stemma. Samtímis 
athugar oddviti hvort það passar að 10 seðla bunkinn sé búinn. 

Ef villa finnst þarf að stöðva kosningu þar til hún hefur verið rakin. Komi upp villur 
verður erfiðara að rekja þær eftir því sem lengri tími líður, því er mikilvægt að 
stemma af eftir hverja 10 kjósendur. 

Skipst er á að taka hvíld og kallað er til varamanna til afleysinga. Mestu máli skiptir 
að alltaf séu þrír við borðið á hverjum tíma. 

Tekið er fyrir kosningaspjöll strax, s.s. ef kjósandi gerir tilraun til að yfirgefa kjörstað 
án þess að skila kjörseðli eða spilla kosningunni á annan hátt. Ef ekki dugir til skal 
kennari í kjörstjórn taka til viðeigandi ráðstafana.  
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Skuggakosningar 2018 

Prikblað atkvæða fyrir oddvita kjörstjórnar 
 
 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50  

          50 

          100 

          150 

          200 

          250 

          300 

          350 

          400 

          450 

          500 

          550 

          600 

          650 

          700 

          750 

          800 
 
 

Yfirlit yfir kjörsókn: 
 

Klukkan: 10 11 12 13 14 15 16 

Atkvæði:        
 

4 



Skuggakosningar 2018 

 
Aðstoð við kosningu 

 
Ef kjósandi skýrir kjörstjórn frá því að hann sé ekki fær um að kjósa vegna 
sjónleysis eða þess að honum sé hönd ónothæf á hann rétt á aðstoð.  
 
Eftirfarandi kjósendur fengu aðstoð við kosninguna: 
 

Númer kjósanda: Sjónleysi Hönd ónothæf 

Nr. ______________   

Nr. ______________   

Nr. ______________   

Nr. ______________   

Nr. ______________   

Nr. ______________   

Nr. ______________   

Nr. ______________   
                 Merkið X í viðeigandi reit til að tilgreina ástæðu 

 
 
Af þeim komu _______ með eigin aðstoðarmann en ______ óskuðu 
aðstoðar kjörstjórnarfulltrúa. 
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Kl. __ __ : __ __ var kjördeildinni lokað og kosningu lokið. Kjörstjórn lauk 
við uppgjör á bls. 6 kl. __ __ : __ __.  
 
Ónýtum og ónotuðum seðlum var komið fyrir í merkt umslög, þeim var 
lokað vandlega og sett í kjörkassann. 
 
Bls. 8 var fyllt út, yfirkjörstjórn kvittaði og tók við öllum kjörgögnum. 
 
 

Uppgjör kjörstjórnar 
 
Sveitarfélag: ____________________ 
Skóli: ________________________ 
 

Uppgjör atkvæða samkvæmt prikblaði oddvita 

Atkvæði á kjörfundi 

 
A. Mótteknir atkvæðaseðlar =          ________ 

 
B. Atkvæði sett í kassa =                 ________ 

 
C. Ónýtir kjörseðlar =                       ________ 

 
D. Ónotaðir afgangsseðlar =            ________ 

 
          Samtals (B+C+D = A) =             ________ 
 

 
 
 
 

Sjá leiðbeiningar við útfyllingu á næstu blaðsíðu 
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Skýringar við útfyllingu á uppgjöri og útreikningi kjörstjórnar 
 

Uppgjör kjörstjórnar - DÆMI 
 
Sveitarfélag: Garðabær 
Skóli: Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 
 

Uppgjör atkvæða samkvæmt prikblaði oddvita 

Atkvæði á kjörfundi 

 
A. Mótteknir atkvæðaseðlar =          1000 

 
B. Atkvæði sett í kassa =                  659 

 
C. Ónýtir kjörseðlar =                        2 

 
D. Ónotaðir afgangsseðlar =            339 

 
          Samtals (B+C+D = A) =            1000 (Á að stemma við A.)  
 

 
Með lið C., ónýtir kjörseðlar, er átt við kjörseðla sem ekki má setja í 
kjörkassann af eftirtöldum ástæðum: 
 

1. Kjósandi merkir óvart seðilinn á annan hátt en hann ætlaði. 
2. Kjósandi sýnir seðilinn og hvernig hann kýs. 

 
Í stað ónýts kjörseðils fær kjósandi nýjan seðil. 
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Aðrar athugasemdir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eftirfarandi kjörstjórnarfulltrúar voru viðstaddir uppgjör og 
staðfesta með undirskirft sinni að útfylltar upplýsingar kjörbókar 
séu réttar: 
 
 
 
 

1. _________________________________  
Oddviti kjörstjórnar 

 
2. _________________________________ 

 
3. _________________________________ 

 
4. _________________________________ 

 
5. _________________________________ 

 
 

 
Undirritað kl. _________ 12. apríl 2018 
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-  - Viðauki -  -  

Vottorðsblöð þessi skulu vera aðskilin kjörbók og heftuð saman sér. Þau eru notuð þegar kjósandi 
getur ekki gert grein fyrir sér með persónuskílríkjum. Þá skal finna annan kjósanda sem getur vottað 
að sá kjósandi sé sá sem hann segist vera.  
 
Kjörstjórn lætur þann kjósanda fylla út eftirfarandi upplýsingar. Verða tilfellin fleiri en eftirfarandi 
blaðsíður gera ráð fyrir skal prenta út fleiri eintök af blaðsíðu 10 í þessari bók. 

________________________________________________________ 
 
Vottorð vegna kjósanda sem ekki getur sannað á sér deili með skilríkjum: 

  

Hér með staðfesti ég undirrituð/-aður, sem hef sýnt kjörstjórn 

__________________ 

skilríki mín, að kjósandinn 

_____________________________________________________ 

kt. ___________________,  kjörskrárnúmer ______________ sem er 

skilríkjalaus, er sá sem hann/hún/hán segist vera. 

Undirskrift, kennitala: 

_______________________________________________________________ 

  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 
Vottorð vegna kjósanda sem ekki getur sannað á sér deili með skilríkjum: 

  

Hér með staðfesti ég undirrituð/-aður, sem hef sýnt kjörstjórn 

__________________ 

skilríki mín, að kjósandinn 

_____________________________________________________ 

kt. ___________________,  kjörskrárnúmer ______________ sem er 

skilríkjalaus, er sá sem hann/hún/hán segist vera. 

Undirskrift, kennitala: 

_______________________________________________________________ 
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Vottorð vegna kjósanda sem ekki getur sannað á sér deili með skilríkjum: 

  

Hér með staðfesti ég undirrituð/-aður, sem hef sýnt kjörstjórn 

__________________ 

skilríki mín, að kjósandinn 

_____________________________________________________ 

kt. ___________________,  kjörskrárnúmer ______________ sem er 

skilríkjalaus, er sá sem hann/hún/hán segist vera. 

Undirskrift, kennitala: 

_______________________________________________________________ 

  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Vottorð vegna kjósanda sem ekki getur sannað á sér deili með skilríkjum: 

  

Hér með staðfesti ég undirrituð/-aður, sem hef sýnt kjörstjórn 

__________________ 

skilríki mín, að kjósandinn 

_____________________________________________________ 

kt. ___________________,  kjörskrárnúmer ______________ sem er 

skilríkjalaus, er sá sem hann/hún/hán segist vera. 

Undirskrift, kennitala: 

_______________________________________________________________ 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Vottorð vegna kjósanda sem ekki getur sannað á sér deili með skilríkjum: 

  

Hér með staðfesti ég undirrituð/-aður, sem hef sýnt kjörstjórn 

__________________ 

skilríki mín, að kjósandinn 

_____________________________________________________ 

kt. ___________________,  kjörskrárnúmer ______________ sem er 

skilríkjalaus, er sá sem hann/hún/hán segist vera. 

Undirskrift, kennitala: 

_______________________________________________________________ 
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