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Valg av representant for midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret for 2019
Til fakultetsstyret skal det for perioden 01.01.19-31.12.19 velges en fast representant med to
rangerte vararepresentanter av og blant vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger.
Fakultetets valgstyret fastsatte tidsplan for valget og ba i e-post til valgkretsen 25. oktober om
forslag til kandidater innen 1. november. Innen denne fristen mottok ikke valgstyret noen
kandidatforslag, og forslagsfristen ble utsatt til 7. desember. Stipendiatrådet ved fakultetet foreslo
innen den utsatte fristen følgende kandidater til de ledige vervene:
•
•
•

fast representant: stipendiat Astrid Iversen, Institutt for privatrett
vararepresentant: stipendiat Jørgen Sørgard Skjold, Institutt for offentlig rett
vararepresentant: stipendiat Johan Vorland Wibye, Institutt for offentlig rett

Etter UiOs valgreglement § 11.1 andre kulepunkt, skal fakultetsstyret godkjenne valget om det kun
er ett kandidatforslag til hvert av de ledige vervene:
Dersom det ved fristen for forslag på kandidater til et valg kun er framstilt et antall
kandidater som er likt eller mindre enn det antall som skal velges, sender valgstyret ut
informasjon om dette og en ny frist for forslag til kandidater. Dersom det ved denne
andre fristen ikke er kommet flere kandidater enn det som skal velges, kan
fakultetsstyret/instituttstyret (instituttrådet) erklære den/disse som valgt.
Med dette utgangspunktet anbefaler valgstyret at fakultetsstyret godkjenner stipendiatrådets
forslag og erklærer de foreslåtte som valgt.
Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret godkjenner forslaget fra Stipendiatrådet og erklærer følgende som valgt som
representanter for midlertidig vitenskapelige for perioden 01.01.19-31.12.19:
• fast representant: stipendiat Astrid Iversen, Institutt for privatrett
• vararepresentant: stipendiat Jørgen Sørgard Skjold, Institutt for offentlig rett
• vararepresentant: stipendiat Johan Vorland Wibye, Institutt for offentlig rett
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Vedlegg:
1. Valgreglement for UiO § 11.1
2. Informasjon om valget og e-poster fra valgstyret
3. Kandidatforslag fra stipendiatrådet

Saksbehandler:
Eirik Haakstad
+4722859331, eirik.haakstad@jus.uio.no

V-SAK 8 – Vedlegg 1
Utdrag fra UiOs valgreglement

Valgreglement for Universitetet i Oslo
Vedtatt av universitetsstyret 5. mai 2015, ikrafttreden 20. mai 2015 med
endringer 8. september og 18. oktober 2016 og 22. februar 2017.

§ 11 Valggjennomføring
1. Avstemningsform
o Valg ved UiO gjennomføres normalt som elektroniske valg.
Universitetsstyret, fakultetsstyrer og instituttstyrer kan avgjøre at et valg
skal gjennomføres på andre måter, som postvalg eller urnevalg. På
instituttnivå eller lavere kan styret bestemme at valget gjøres på et
valgmøte, se pkt. 2.
o Dersom det ved fristen for forslag på kandidater til et valg kun er framstilt
et antall kandidater som er likt eller mindre enn det antall som skal
velges, sender valgstyret ut informasjon om dette og en ny frist for forslag
til kandidater. Dersom det ved denne andre fristen ikke er kommet flere
kandidater enn det som skal velges, kan fakultetsstyret/instituttstyret
(instituttrådet) erklære den/disse som valgt.
o Studentenes representanter kan velges av en forsamling av tillitsvalgte
(valgforsamling).
o Valg av ulik avstemningsform for studentene foretas av det organ det skal
velges til.
o Ved valg til rektor/prorektor og universitetsstyret, bestemmer
Studentparlamentet valgoppgjørsmåte for valg av studentrepresentanter.
o Se vedlegg 1 med kort oversikt over avstemningsformer,
valgoppgjørsformer mv.

From:
Eirik Haakstad
Sent:
torsdag 25. oktober 2018 09:28
To: vitenskapelige@jus.uio.no
Subject: Valg av midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret - 01.01.19-31.12.19
Til vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger ved Det juridiske fakultet,
Jeg minner om valget av midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret for perioden 01.01.19-31.12.19 som
ble annonsert i Fakultetsnytt 15. oktober, https://www.jus.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/valg2019.html
Forslag til kandidater kan sendes meg senest 1. november.
Informasjon om fakultetsstyret finnes her: https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/index.html
For valgstyret,
Eirik Haakstad

---------Eirik Haakstad
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Nominer kandidater til fakultetsstyret
Representanter og varaer for teknisk-administrative og midlertidig vitenskapelig
ansatte skal snart velges. Men først må kandidater nomineres.
Følgende skal velges:
■

1 representant for midlertidig vitenskapelige med 2 rangerte
varaer

■

Suppleringsvalg på 2 rangerte varaer for teknisk-administrative

■

1 studentrepresentant med 2 rangerte varaer (velges av
studentene)

Representantene skal sitte for perioden 1. januar - 31. desember 2019.
Frist for å nominere kandidater er 7. desember til representant for
midlertidig vitenskapelige med 2 rangerte varaer.
Valgene for studenter og teknisk-administrative holdes 12. - 19.
november.

Hvem kan velges?
Representantene skal nomineres og velges blant gruppene de tilhører. Ledere kan ikke velges som
representant for teknisk-administrative.
Ønsker du å nominere en (eller flere) kandidat(er), gjør du dette skriftlig. Kandidatforslaget må være
underskrevet, med minst like mange underskrifter som det antall kandidater som er foreslått. Inneholder et
forslag én kandidat er det altså tilstrekkelig med én underskrift.
Har du stemmerett har du forslagsrett. Les mer i valgreglementet §§ 5-10.
Forslag til kandidater sendes til valgstyrets sekretær Eirik Haakstad, eirik.haakstad@jus.uio.no, senest 1.
november 2018.

Hva gjør fakultetsstyret?
Fakultetsstyret vedtar overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for fakultetet. Der vedtas også årsplaner
og budsjett.
Se nettsider for fakultetsstyret
Andre relevante nettsider
Les mer om fakultetsstyrets oppgaver
Valgreglementet

Publisert 15. okt. 2018 11:47 - Sist endret 13. nov. 2018 08:52

From: Eirik Haakstad
Sent: mandag 12. november 2018 15:51
To: stipendiater@jus.uio.no; Kjersti Lohne; Erlend Paasche; Mareile Kaufmann;
Sébastien Tutenges; Markus Jerkø; Mark Taylor; Froukje Maria Platjouw;
Viktor Weber; Nertila Kuraj; Silje Synnøve Lyder Hermansen; Joanna
Nicholson; Szilárd Gáspár-Szilágyi; Juan Pablo Pérez León Acevedo; Mikael
Holmgren; Antoinette Scherz; Martin Vestergren
Subject: Valg av representanter for midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret 01.01.19-31.12.19

Til vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger ved Det juridiske fakultet,

Kunne du tenke deg å være representant i fakultetsstyret for vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling?
Å være styrerepresentant er en fin erfaring å ta med seg videre. Du er med på å diskutere hvilken retning
fakultetet skal ta, og du får innsikt i fakultetets virksomhet. Styret møtes fire ganger i året.

Før valget av representant må det nomineres kandidater. Forslagsfristen for å nominere kandidater er nå
utsatt til 7. desember.

Ønsker du eller en kollega å stille, kan du sende kandidatforslag til: eirik.haakstad@jus.uio.no
<mailto:eirik.haakstad@jus.uio.no>

Les om hvordan og hvem som kan nomineres: https://www.jus.uio.no/om/aktuelt/aktuellesaker/2018/valg-2019.html

Se valgreglementet: https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#5

Informasjon om fakultetsstyret: https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/index.html

For valgstyret,
Eirik Haakstad

----------

Eirik Haakstad
Seksjonssjef, Administrasjonsseksjonen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo

Tlf. +47 22 85 93 31
Mob. +47 957 01 101
http://www.jus.uio.no <http://www.jus.uio.no/>

From: Nils Gunnar Skretting
Sent: fredag 7. desember 2018 15:21
To: Eirik Haakstad
Cc: Dag Michalsen; Kåre Lilleholt; stip-rad@jus.uio.no; Astrid Iversen; Jørgen
Sørgard Skjold; Johan Vorland Wibye; Sjur Swensen Ellingsæter
Subject: Valg av representant og varaer for midlertidig vitenskapelige til
fakultetsstyret.
Hei,
Stipendiatrådet foreslår at stipendiat Astrid Iversen (IFP) velges som kandidat til fakultetsstyret som
representant for de midlertidige ansatte. Hun har bred støtte i stipendiatgruppen og ble på årsmøtet
vårt i går valgt enstemmig som ny leder for Stipendiatrådet av et betydelig antall av fakultetets
stipendiater. Hun vil derfor overta min posisjon i Stipendiatrådet, og hun er både Stipendiatrådets og
stipendiatenes foretrukne kandidat til fakultetsstyret, noe som fremgikk på årsmøtet. Som hennes varaer
foreslår vi i rangert rekkefølge stipendiatene Jørgen Sørgard Skjold (IOR) og Johan Vorland Wibye (IOR),
som begge også ble valgt inn i Stipendiatrådet i går.
Når det gjelder kandidat til valgstyret, så har stipendiat Sjur Swensen Ellingsæter (IFP) stilt seg til
disposisjon. Stipendiatrådet ønsker at han oppnevnes.

Vennlig hilsen
Nils Gunnar Skretting,
Stipendiatrådet, avtroppende leder

