Instruks for valg i Studentdemokratiet
Vedtatt på Studentting 1, 10. 02. 2020

Denne instruksen må leses som et supplement til «Vedtekter for studentdemokratiet ved NMBU»
og «valgreglement for NMBU».

Generelt
•

Valgnemnda er sammen med organisasjonssekretær ansvarlige for gjennomføring av valg
under Studentting.

•

Valgnemnda er ansvarlig for å finne kandidater til valg.

•

Ved Studentting hvor kandidater til Studenttingets Arbeidsutvalget(AU),
Universitetsstyret (US) og Fakultetsstyret (FS) presenteres, skal dette promoteres spesielt
ut mot studentmassen

•

En student som blir valgt har plikt til å fungere i vervet ut perioden med mindre det ligger
spesielle personlige grunner bak

•

En representant kan sitte i flere utvalg så lenge dette ikke strider med øvrige instrukser i
organisasjonen. Fakultetsstyret og Universitetsstyret kommer utenom denne
bestemmelsen (jfr.§ 12.3 i Valgreglementet til NMBU)

•

Det skal tilstrebes representasjon fra flere kjønn og ulike studieretninger i
Studentdemokratiet ved NMBU

•

Kandidater kan ikke påta seg flere av vervene i Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

Spesielt om presentasjon av valg på Studentting:
•

Kandidater skal presentere seg på Studentting i forkant av valg

•

Hvis en kandidat er hindret fra oppmøte kan en presentasjon bli lest opp av en
representant fra Valgnemnda, eventuelt kan kandidaten lage en videopresentasjon

•

Kun kandidaten kan svare på spørsmål om vedkommendes kandidatur

•

Lengden på spørsmålsrunden blir avgjort av ordstyrer i de enkelte tilfeller

•

Kandidatene presenteres alfabetisk

•

Kandidater til Studenttingets Arbeidsutvalg, Universitetsstyret og Fakultetsstyret får tre
minutter taletid ved presentasjon

•

Lengden på presentasjoner til andre verv, antall spørsmål som kan stilles og andre, ikke
nevnte føringer for presentasjonene bestemmes av møteledelsen på Studenttinget

Valg til Studenttingets arbeidsutvalg (AU)
De tre posisjonene i AU velges ved elektronisk urnevalg på våren. Posisjonene man kan stille til
er leder-posisjonen og/eller en av de to AU-medlem-posisjonene. Dersom du stiller til leder og
AU-medlem og blir valgt som leder blir du ikke valgbar som AU medlem og dine stemmer i det
valget forkastes. Stemmene vektes i likhet med NMBUs valgreglement ved at antall plasseringer
som nr. 1 deles med 1, antall plasseringer som nr. 2 deles med 3, antall plasseringer som nr. 3
deles med 5, antall plasseringer som nr. 4 deles med 7, osv. Kandidatpresentasjoner sendes til
Valgnemnda eller direkte til organisasjonssekretæren da de er ansvarlige for disse valgene.
Kandidater, dersom de blir valgt, kan ikke sitte i følgende posisjoner:
•

Fakultetsstyret

•

Studenttingsrepresentant

•

Studentrådet

•

Ordstyrer

•

Kontrollkomite

Det anbefales på det sterkeste at kandidatene, dersom de blir valgt, ikke sitter i følgende
posisjoner:
•

Universitetsstyret

•

Styret i Studentsamskipnaden (SiÅs)

Se vedtekter for mer utfyllende informasjon.

Valg til Universitetsstyret og fakultetsstyret
Valg til Universitetsstyret og Fakultetsstyret skjer ved elektronisk urnevalg i april/mai på våren
og i november på høsten. Ved hvert valg velges det 1 fast og 1 vara til hvert styre, og
representantene skal være kjønnsfordelt. Se vedtekter for mer utfyllende informasjon.

For valg av medlemmer til Universitetsstyret og Fakultetsstyret må valgreglementet NMBU sees
i sammenheng med denne instruksen.

Valg ved Studentting
Valg til Sentralt Innstillingsutvalg for valg av rektor, prorektor, dekaner osv fattes i
utgangspunktet av et enstemmig Studenttingets Arbeidsutvalg i de enkelte tilfeller., samt
informeres om på kommende Studentting. Om AU ikke er enige, velges studentrepresentant til
Sentralt Innstillingsutvalg ved Studentting.

Valg til de følgende vervene følger «rammen for arbeidsåret» til Studentdemokratiet:
•

1 leder og 2 ordinære medlemmer til Kontrollkomiteen

•

1 representant og 2 vara til Universitets Forskningsutvalg (UFU).

•

2 representanter og 3 vararepresentanter til Universitets Studieutvalg (USU).

•

2 representanter og 2 vara til Forskningsetisk Utvalg.

•

2 representanter til komité for tildeling av velferdsmidler.

•

4 representanter til komité for semesterets beste foreleser.

•

Faddergeneral.

•

2 faste og 2 vara til Sentral opptakskomité.

•

2 faste og 2 vara til Klagenemda.

•

2 faste og 2 vara til møteledelse (ordstyrere)

•

2 representanter (2-årig verv) og 2 vararepresentanter (1-årig verv) til Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) sitt styre.

