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Valget  - Annonsering og perioder 

 

Annonsering og nominasjonsperiode 
Urnevalget våren 2022 ble annonsert på Studentdemokratiet sine kanaler mandag 10. januar.  

Urnevalget ble annonsert i en valgartikkel med: 

- Oversikt over de ledige verv med beskrivelser 

- Kandidatskjema 

- Frist for innsending av kandidatskjema 

- Datoene for nominasjonsperioden og stemmeperioden 

- Studentdemokratiet sitt valgreglement 

- Linker til aktuelle sider 

I henhold til Studentdemokratiet sitt valgreglement skal nominasjonsperioden være på minimum 15 

dager. Nominasjonsperioden til urnevalget var fra mandag 10. januar 2022 til og med mandag 31. 

januar. Arbeidsutvalget valgte å utsette nominasjonsperioden frem til onsdag 2. februar. 

Nominasjonsperioden var i tråd med Studentdemokratiet sitt valgreglement. 

 

Stemmeperiode 
I henhold til Studentdemokratiets valgreglement skal stemmeperioden være på minimum syv dager. 

Stemmeperioden til urnevalget gikk fra torsdag 10. februar til mandag 28. februar.  

 

Valget til Skikkethetsnemnda HIU ble stengt onsdag 16. februar på grunn av tekniske problemer, det 
ble åpnet på nytt samme dag. Da det stengte var det kun avgitt en stemme, studenten som hadde 
avgitt stemmen fikk beskjed om at det var åpnet nytt valg. 

 

Valget til studentrådsleder HS Vestfold ble stengt og åpnet på nytt mandag 21. februar. Det var feil i 
manntallslisten som gjorde at studentene ikke fikk stemt, dette ble rettet opp i og valget åpnet på nytt. 
Informasjon ble gitt i Teams og per mail til alle kulltillitsvalgte. 

 

Stemmeperioden var i tråd med Studentdemokratiets valgreglement. 

 

Valgbarhet 
Valgreglementet sier dette om valgbarhet: 

1. Alle studenter med gyldig og aktiv studierett ved USN, eller frikjøpte verv ved SDSN, er 
valgbare til verv i SDSN, råd, nemnder og utvalg ved USN og styret i Studentsamskipnaden i 
Sørøst-Norge. 

2. Kandidater til campusstyret må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende campus. 
3. Kandidater til studentrådsleder må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende fakultet. 
4. Kandidater må også ha gyldig og aktiv studierett ut funksjonstiden sin. En kandidat som 

mister sin studierett under funksjonstiden, fratrer også umiddelbart sitt verv i 



Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Med unntak av de som mister studierett grunnet 
permisjon eller frikjøpt verv. 

5. Kandidater til kontrollkomiteen kan være fra andre universiteter og høgskoler. 
6. Andre fag-, eller høyskoler med tilknytning Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge er også 

valgbare til en posisjon i SSN styret, og har sammen rett på opptil en plass. 
7. Kandidater til sentrale verv må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. 
8. Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal fremme sitt kandidatur skriftlig. 

 
Etter fristen for å fremstille sitt kandidatur skriftlig er alle kandidater sjekket for å ha gyldig og aktiv 

studierett ved USN (campus og fakultet der det er nødvendig) i FS. En nominasjon var ikke valgbar i 

henhold til valgreglementet og derfor avvist før stemmeperioden begynte. 

 

Avviste stemmer 
I valget ble det levert 8 stemmer som ble avvist.  

 

Valgstyret har kontrollert de avviste stemmene og vedtatt at de skal forbli avvist da studentene som 

har avgitt stemmene ikke hører til den enkelte manntallslisten. De avviste stemmene har ingen 

betydning på utfallet av resultatet. 

 

Resultatet av stemmeperiode 
 
Der en kandidat er valgt til flere verv som ikke kan kombineres må kandidaten selv velge hvilket verv 

den ønsker å ha.  Er det motkandidat(er) på vervet kandidaten ikke velger vil den med flest stemmer 

rykke opp. Er det ikke motkandidat(er) vil vervet lyses ut  på suppleringsvalg. 

 

Valgresultat campus Bø: 

Nestleder 

Shangar Ghaffari 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 2,52% 

 

Valgresultat campus Drammen: 

Campusleder Læringsmiljøansvarlig 

Rose Jahanfarah Rasa Juodziukynaite 

Studentrådsleder HH Studentrådsleder HS 

Najaat Abdulsalaam Rafe Molhem Linn Margrete Ellingsen 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 2,504% 

* En kandidat ble valgt til vervene campusleder og nestleder, kandidaten har valgt vervet som 

campusleder.   

 
 



Valgresultat campus Kongsberg: 

Campusleder Nestleder 

Sandra Benedicte Taftø Stoltz Jørn Erik Minh Le 

Studentrådsleder HH Studentrådsleder HS 

Rikke Lukerstuen Stølan Anna Dyngeland Myklebust 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 1,42% 

 

Valgresultat campus Notodden: 

Campusleder Kommunikasjonsansvarlig 

Marcus Langørgen Håvard Moa 

Læringsmiljøansvarlig Studentrådsleder HIU 

Elin Maria Johana Bjurulf Vilde Benedicte Johannessen Stokke 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,985% 

 

Valgresultat campus Porsgrunn: 

Campusleder Læringsmiljøansvarlig 

Heidi Åsheim Tommy Ballestad 

Studentrådsleder HIU Studentrådsleder HS 

Vanja Antoinette Teigen Gulliksen Emma Pauluda Vistnes Holt 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,865% 

   

Valgresultat campus Rauland: 

Campusleder Nestleder 

William Michael Anthony Riedlinger Embla Irenesdatter Wickstrøm Olsen 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 7,835% 

 

Valgresultatet campus Ringerike: 

Campusleder Nestleder Kommunikasjonsansvarlig 

Johannes Bjørnstad Evensen Julie Dahl Tonje Ersland Aae 

Læringsmiljøansvarlig Studentrådsleder HH 

Amanda Sandbeck Nilofer Bachakurd 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 2,708% 

 

Valgresultat campus Vestfold: 

Campusleder Nestleder 

Aurora Anniken Selvaggia Marti Bonacucina Daniel Alexander Gjelseth 

Kommunikasjonsansvarlig Studentrådsleder HH 

Martine Hansen Skogstad Tom Ole Skaar 

Studentrådsleder HS Studentrådsleder TNM 

Juste Janionyte Aleksander Nordmo 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,982% 

* En kandidat ble valgt til vervene kommunikasjonsansvarlig og studentrådsleder HIU, kandidaten har 

valgt vervet som kommunikasjonsansvarlig.   

 



Valgresultatet for råd, utvalg og nemder ved USN: 

Skikkethetsnemda,HS Skikkethetsnemda, HIU 

Regine Hammeren Starup Even Haug 

Klagenemnda Likestillings- og inkluderingsutvalget 

Kvinner: Jenny Larsen Terjesen 

Mann: Nils Herman Lien Håre 

Vara: Even Haug 

Kvinne: Nora Rymoen Houidi 

Mann: Tobias Sanaker 

Vara: Even Haug 

Tilsettingsutvalget Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HH   

Amanda Sandbeck 

Vara: Rebecca Desiree Lofstad Strømsheim 

Amanda Sandbeck 
Vara: Victor Grunde Simonsen 

Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) HIU   Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) TNM   

William Michael Anthony Riedlinger Vetle Kruse Gundersen 

USN valgstyre, mann 

Even Haug 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,569% 

 

Kontroll av valgresultatet 
I tråd med Studentdemokratiet sitt valgreglement skal valgstyret kontrollere valgresultatet før 

offentliggjøring. 

Valgstyret har kontrollert valgresultatet og funnet dette i orden. 

 

_____________X__________________ _________________X___________________ 

Nils Herman Håre Lien   Skye Ing Naustvoll     

 

 

_____________X_________________        

Cecilie Jürgens 

 


