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Protokoll fra urnevalg: Studentvalget vår 2023 
Annonsering og nominasjonsperiode 
Urnevalget våren 2023 ble annonsert på Studentdemokratiet sine kanaler mandag 9. 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 
 
Nominasjonsperioden til urnevalget var fra mandag 9. januar 2022 til og med tirsdag 31. januar. Arbeidsutvalget 
valgte å utsette nominasjonsperioden frem til onsdag 1. februar. 
Nominasjonsperioden var i tråd med USN sitt valgreglement. 
 

Stemmeperiode 
Stemmeperioden til urnevalget gikk fra tirsdag 7. februar til tirsdag 14. februar. Stemmeperioden var i tråd med 
USNs valgreglement. 

 

Valgbarhet 
- Det var 5 kvinnelige kandidater som stilte til valget: Mia Elise Raaen, Rose Jahanfarah, Natalia Aleksandra 
Marczynska, Faria Noreen og Malak Ghabash.  
- Det var 3 mannlige kandidater som stilte til valg: Victor Grunde Simonsen, Aleksander Nordmo og Reidar Emil 
Skoglund-Jørgensen. Aleksander Nordmo trakk seg fra valget før stemmeperioden. 
- 1 kvinnelig kandidat stilte til valget til Fakultetstyret ved HS: Andrea Paz Alarcon Galarce. 
- 1 mannlig kandidat stilte til valg til Fakultetstyret ved HS: Ilir Haziri.  
- 1 mannlig kandidat stilte til valg til Fakultetstyret ved HIU: Victor Grunde Simonsen.  
 
Kandidatene ble oversendt USNs valgstyre, ved leder Ole Jørgen Rambøl-Skippervold, 02.02.2023. 
 
Faria Noreen og Andrea Paz Alarcon Galarce ble trukket fra valget grunnen ikke gyldig og aktiv studierett. Andre 
kandidater var valgbare utfra USNs valgreglement. 

UiO har telt opp resultatene (se side 3) etter USN sitt valgreglement (NTNU preferansevalg). 

Valgresultatet for styret ved USN: 
Studentrepresentant til universitetsstyret, kvinne Studentrepresentant til universitetsstyret, mann 
Natalia Aleksandra Marczynska Victor Grunde Simonsen 
Varaliste:  

1. vara Rose Jahanfarah 
2. vara Reidar Emil Skoglund-Jørgensen 

 

Valgresultatet for fakultetstyrene ved HS og HIU: 
Studentrepresentant til Fakultetstyret ved HS (mannlig) Studentrepresentant til Fakultetstyret ved HIU 
Ilir Haziri Victor Grunde Simonsen 

Ut i fra Valgreglement for Universitetet i Sørøst-Norge tolker vi at representasjon av begge kjønn skal være oppfylt 
innen den enkelte valgkrets, både ved valg av faste- og varamedlemmer. 
Kjønnsmessig balanse skal først oppfylles for medlemmer, dernest for medlemmer og varamedlemmer under ett. Den 
med høyest stemmetall blant varamedlemmene er 1. varamedlem. 
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Manntall for Valg av studentrepresentanter i USN styre var alle studenter med stemmerett ved USN. 286 studenter 
(1,91 prosent) stemte i valget. 1 stemme ble avvist av valgstyret da vedkommende som stemte var stipendiat ved 
USN. 

Manntall for Valg av studentrepresentanter i Fakultetstyre ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (HS), mann var alle 
studenter ved HS ved USN. 12 studenter (0,37 prosent) stemte i valget. 1 stemme ble avvsist da studenten har 
primærtilknytning til HH, og ligger derfor ikke i manntallslisten for HS. 

Manntall for Valg av studentrepresentanter i Fakultetstyre ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap 
(HIU), mann varr alle studenter ved HIU ved USN. 40 studenter (0,93 prosent) stemte i valget. 1 stemme ble avvist da 
studenten har primærtilknytning til Handelshøyskolen, og ligger derfor ikke i manntallslisten for HIU. 

 

Det var ingen systemmessige utfordringer eller nedetid i løpet av stemmeperioden. 
 
 

 
Protokollen er signert elektronisk.  
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HS fakultetstyre mannlig kandidat 
Valg-ID: de1466f8-db1c-4614-b1b1-fd796dd9856f 
Valg-tittel: Studenter 
Valg-type: positional_voting 
Valgperiode: 2023-02-07 08:00:00 (CET) - 2023-02-14 23:59:00 (CET) 
Opptellingstidspunkt: 2023-02-15 13:41:15 (CET) 
Opptelling startet av: Daiva Baukiene 
Kandidater: Ilir Haziri 
Antall faste representanter å velge: 1 
Antall vararepresentanter å velge: 1 
 
Tilfeldig trekning: Nei 
 
 
Manntall 
======== 
 
Navn: Studenter 
Antall stemmer: 12 
Antall blanke stemmer: 1 
Manntallsgruppens vekting: (vekt i %) 100 / (ikke-blanke stemmer) 11 = 9.090909090909090909090909091 
Multiplikator: 0.11 
Vekt per stemme: 9.090909090909090909090909091 * 0.11 = 1 
 
 
Kvotering 
========= 
 
Ingen kvote-grupper er definert 
 
 
Resultat av opptelling 
==================================== 
Viser stemmer hver kandidat har fått. Først summen av alle stemmene, så hvor mange ganger kandidaten har blitt valgt 
på forskjellige plasser 
 
                Kandidatens navn          : Summerte stemmer - Fordeling av stemmer 
               Ilir Haziri                :     11.00 -    11(1. plass)  
 
 
(Avslutter protokoll) 
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