
V04/2020 Voteringsorden endringsforslag til valgreglement 

Forslag nr. Hvor Forslag Innstilt fra 
ledergruppa 

Kommentar Egen kommentar 

1. § 4 – Utlysning av valg Endringsforslag: 
(2) Nominasjonsperioden skal 
være på minimum 15 dager. 
(3) Stemmeperioden skal være på 
minimum syv dager. 

Vedtas Se kommentar forslag 
nr. 8. 

 

4. § 8 Valgmåte Endringsforslag: 
(4) Ved suppleringsvalg etter 
ordinære valg må følgende 
punkter inntreffe: 
• Nominasjonsperioden skal være 
på minimum 15 dager. 
• Stemmeperioden skal være på 
minimum syv dager. 
• Valgreglementet §4 punkt 4-6. 
 

Vedtas Dersom denne vedtas 
faller forslag 8. 

 

8. § 8 Valgmåte Endringsforslag: 
· Kravene gitt i Valgreglementet § 
4, punkt 2 til og med punkt 6. 

Avvises (til 
fordel for 
forslag 4) 

Dersom forslag 1 faller 
innstiller ledergruppen 
på forslag 8 fremfor 4. 

 

2.  § 8 - Valgmåte Tilleggsforslag: 
(1) Disse velges ved urnevalg: 
• Campusstyret 
• Studentrepresentanter i 
Klagenemnda 
• Studentrepresentanter i 
Skikkethetsnemnda 
• Studentrepresentanter i 
Tilsettingsutvalget for 
undervisning og forskerstillinger 

Vedtas   



• Studentrepresentanter i 
Likestillings- og 
inkluderingsutvalget 
• Studentrepresentanter i 
Læringsmiljøutvalget 
• Studentrepresentanter i Utvalg 
for utdanningskvalitet 
• Studentrepresentanter i 
Universitetsstyret, velges etter 
USN sitt valgreglement 
 

3.  § 8 Valgmåte Tilleggsforslag: 
(3) Ved valg under allmøte må 
følgende punkter inntreffe: 
• Allmøte tas i bruk som 
suppleringsvalg dersom ordinært 
urnevalg er gjennomført eller det 
har 
vært frafall i inneværende 
valgperiode og suppleringsvalg 
som urnevalg er vurdert som ikke 
hensiktsmessig eller mulig. 
• Allmøtet er åpent for alle 
studenter tilknyttet campus 
• Campusstyret innkaller til 
allmøtet og innstiller på 
møteleder 
• Offentliggjøring av allmøtet må 
skje minst 10 dager i forkant 
• Allmøtet skal annonseres og 
profileres på campus 
• Det må føres protokoll med 
stemmetall fra allmøtet 

Vedtas   



5. § 9 Representasjon i ulike organ Strykningsforslag: 
(3) Medlemmer av 
arbeidsutvalget kan inneha verv i: 
- Læringsmiljøutvalget 

Vedtas   

6.  § 10 Valg av klassetillitsvalgte Endringsforslag: 
Kulltillitsvalgte med vara skal 
velges i henhold til 
samarbeidsavtalen mellom SDSN 
og USN samt 
Studentdemokratiets vedtekter 
§3-1 punkt 1-2. 

Vedtas   

7. § 12 Funksjonstiden i verv Endringsforslag:  
(1) Funksjonstiden for 

studenter valgt til verv i 
campusstyret er fra 1. 
juni til 31. mai 
påfølgende år. 

(2) Funksjonstiden for 
studenter valgt til verv i 
arbeidsutvalget er fra 1. 
juni til 14. juni 
påfølgende år. Nytt 
arbeidsutvalg tiltrer med 
beslutningsmyndighet fra 
15. juni.  

En student kan kun inneha 
frikjøpte verv i to 
sammenhengende år. 

Vedtas   

9. § 8 – Valgmåte (3), Disse oppnevnes av 
arbeidsutvalget: 
- Studentrepresentanter til USNs 
valgstyre  

Vedtas   

 


