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Rigsombudsmanden på Færøerne (ro@fo.stm.dk), Elsa Maria L. Østergaard (EMO@fo.stm.dk), Khr-IntUdstationering@politi.dk (Khr-Int-Udstationering@politi.dk), FPS-KTP-VALG (FPS-KTP-VALG@mil.dk),
manning@maerskdrilling.com (manning@maerskdrilling.com), Rigsombudsmanden i Grønland (ro@gl.stm.dk),
Caroline Støve (cas@gl.stm.dk), 'mlsmcert@maersk.com' (mlsmcert@maersk.com), fvm@fvm.dk
(fvm@fvm.dk), 'info@shipowners.dk' (info@shipowners.dk), mf@mmf.dk (mf@mmf.dk),
MSSHRADM@maersksupplyservice.com (MSSHRADM@maersksupplyservice.com), Beredskabsstyrelsen International Beredskab (ibr@brs.dk), JT (JT@um.dk)
alc@brs.dk (alc@brs.dk), fps-rs-oe12@mil.dk (fps-rs-oe12@mil.dk), fps-le-sekr@mil.dk (fps-le-sekr@mil.dk),
Cc:
carhje@um.dk (carhje@um.dk), fps-le-styr2@mil.dk (fps-le-styr2@mil.dk), fps-ktp-lesek@mil.dk (fps-ktplesek@mil.dk), fps-le-styr3@mil.dk (fps-le-styr3@mil.dk), FPS-SA-PERS2@mil.dk (FPS-SA-PERS2@mil.dk),
mail@ledernesoefart.dk (mail@ledernesoefart.dk), pny@martec.dk (pny@martec.dk), 'unisea@3f.dk'
(unisea@3f.dk), aed@martec.dk (aed@martec.dk), soc@dma.dk (soc@dma.dk), larkar@um.dk
(larkar@um.dk)
Valgenheden (valg@oim.dk)
Fra:
Titel: Ny vejledning til brevstemmeafgivning
Sendt: 08-04-2022 14:23
Bilag: Ny vejledning til vælgere om brevstemmeafgivning-udland.doc;
Til:

Om brevstemmeafgivning til folkeafstemningen den 1. juni 2022
Regeringen har besluttet en let ændret formulering af afstemningstemaet til folkeafstemningen den 1. juni 2022.
Indenrigs- og Boligministeriet fremsender derfor en ny vejledning til brug for brevstemmeafgivning.
Den gamle vejledning skal fjernes og må ikke benyttes ved brevstemmeafgivningen. Allerede afgivne brevstemmer
bliver ikke berørt af ændringen. Vælgere, som allerede har brevstemt, har dog mulighed for at brevstemme på ny, hvis
de ønsker det. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tages i betragtning ved afstemningen.
Evt. spørgsmål kan rettes til Valgenheden på mail: valg@im.dk, eller tlf. 72 28 24 00.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
Kontoret for Demokrati, Valgenheden
Direkte telefon: 25 16 12 06
Mail: cjb@im.dk
Mail: valg@im.dk

Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
valg.im.dk
Følg os på @valgDK
Sådan behandler vi personoplysninger
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VEJLEDNING TIL VÆLGERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING
på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg til folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022

Onsdag den 1. juni 2022 er der folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EUforsvarsforbeholdet.
Du kan brevstemme fra og med den 30. marts 2022.
Hvordan brevstemmer jeg?
Til folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet vil du få udleveret en brevstemmeseddel. På denne stemmeseddel er der trykt to felter: ét felt med teksten ”Ja”
og ét felt med teksten ”Nej”.
Hvis du vil stemme ja til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om
sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, sætter du kryds ved ”Ja”.
Hvis du vil stemme nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om
sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, sætter du kryds ved
”Nej”.
Du kan undlade at udfylde stemmesedlen og derved stemme blankt, hvis du ikke ønsker at tilkendegive en holdning til lovforslaget. Stemmesedlen vil da tælle med som
en afgivet stemme, når valgdeltagelsen til folkeafstemningen gøres op.
Du kan brevstemme igen, hvis du senere ønsker at ændre din stemme. Det er den
sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på
valgdagen og stemme.

