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Oppnevning av nye representanter til valgstyret 

Bakgrunn 

Høsten 2014 skal det velges nye representanter for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte og for 
studentene til instituttstyret for IAKH. Representantene velges for perioden januar 2015 til desember 2015 
for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte. Valget er elektronisk, og foregår i perioden 24.-28. 
november for begge grupper. 

Valgstyret ble opprinnelig oppnevnt av det daværende Innstillings- og tilsettingsutvalget ved IAKH 
den møte 19.9.2012. Det fikk da følgende sammensetning: for gruppen fast vitenskapelige ansatte: Finn 
Erhard Johannessen og Ingrid Fuglestvedt; for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: Johannes Due 
Enstad; for gruppen administrasjonen og teknisk ansatte: Olaf Christensen; for gruppen studenter: Annveig 
Bugge. 

I § 3 (Valgstyrer) i UiOs Valgreglement, punkt 3, står følgende å lese: ”Alle valgstyrer skal som 
hovedregel ha representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (stemmerettsgruppe a, jf. 
§ 12 nr. 1), midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe b), teknisk og administrativt 
tilsatte (gruppe c), og studentene (gruppe d). Dersom særlige forhold foreligger, kan oppnevnende organ 
enstemmig bestemme at en eller flere grupper ikke skal ha representanter i valgstyret. Fungeringsperioden 
for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden, jf. § 2. Valgstyrene er vedtaksføre når minst 
halvparten av medlemmene er til stede. 

Følgelig måtte instituttstyret i sitt møte 13.11.2013 oppnevne to nye representanter til valgstyret 
for gruppene b og d. Margaretha Adriana van Es ble oppnevnt som representant for gruppen midlertidig 
vitenskapelig ansatte, mens Tor Erik Skaaland ble oppnevnt som representant for gruppen studenter. 
Harald Schmedling gikk som representant for gruppen administrasjon og teknisk ansatte, i tillegg til å 
fungere som valgstyrets sekretær. Det må oppnevnes nye representanter for gruppene b og d. 

Vedtaksforslag 
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å supplere instituttets valgstyre: 
fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: …… 
fra gruppen studenter: …….. 


