
VALGPROTOKOLL – VALG TIL INSTITUTTSTYRET VED IAKH FOR 2021 

Institutt for arkeologi, konservering og historie – valgresultat pr. 13. desember 2021. 

Ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ble det i perioden fra og med 03. desember 2021 
til og med 13. desember 2021 avholdt elektronisk valg for gruppene midlertidig vitenskapelig ansatte 
og studenter for året 2022. Valgformen var preferansevalg. Til stede ved oppgjøret var Helena 
Neumann, Anna Marie Skråmestø Nesheim og Sana Jafri som satte i gang opptellingen. Jafri var gitt 
administratortilgang for eValg. Resultatet følger nedenfor. 
 
For gruppen Midlertidig vitenskapelig ansatte (MVA) (1 representant og 2 vara) for 2022, er følgende 
valgt: 

1. Ingar Stene 
2. Hallvard Nikolai Bruvoll (1. vara) 
3. Isak Roalkvam (2. vara) 

Det ble avgitt 14 godkjente stemmer av 38 potensielle stemmer. Ingen blanke stemmer avgitt. 

Valgdeltakelse: 36.84% 
 
For gruppen studentene (2 representanter og 2 vara) for 2022 er følgende valgt: 

1. Erlend Ulstein Håland 
2. Stine Lindegård 
3. Kamal Mursal Malik (1. vara) 
4. Teodor Stenberg-Jacobsen (2. vara) 

Det ble avgitt 69 godkjente stemmer av 820 potensielle stemmer. Det ble avgitt seks blanke 
stemmer. Stine Lindegård ble automatisk valgt som en av studentrepresentant grunnet 
kjønnskvotering, jf. §16 i Valgreglementet for Universitetet i Oslo.  

Valgdeltakelse: 8.41% 

 
Et enstemmig valgstyre godkjenner hermed resultatet. 

 

Blindern, 13. desember 2021 

 
Daniel Roger Maul      Anna Marie Skråmestø Nesheim 

representant for fast vitenskapelige ansatte representant for midlertidige 
vitenskapelige ansatte 

 

Helena Neumann Ole Kristian Sandvik 

representant for teknisk-administrativ ansatte    representant for studentene  

 
 
Vedlegg: Detaljert oversikt over stemmeopptelling fra eValg. 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#16


Valg-ID: b1c976df-d321-4803-b28a-3753daba39d4 

Valg-tittel: Midlertidig vitenskapelige ansatte 

Valg-type: uio_stv 

Valgperiode: 2021-12-03 09:00:00 (CET) - 2021-12-13 09:00:00 (CET) 

Opptellingstidspunkt: 2021-12-13 10:43:40 (CET) 

Opptelling startet av: Sana Jafri 

Kandidater: Hallvard Nikolai Bruvoll , Isak Roalkvam , Ingar Stene 

Antall faste representanter å velge: 1 

Antall vararepresentanter å velge: 2 

 

Antall stemmer: 14 

Antall blanke stemmer: 0 

 

 

Manntall 

======== 

 

Navn: Midlertidig vitenskapelige ansatte 

Antall stemmer: 14 

Antall blanke stemmer: 0 

Manntallsgruppens vekting: (vekt i %) 100 / (ikke-blanke stemmer) 14 = 
7.142857142857142857142857143 

Multiplikator: 0.14 

Vekt per stemme: 7.142857142857142857142857143 * 0.14 = 1 

 

Kvotering 

========= 

 

Navn: Menn 

Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 0 



Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 1 

Medlemmer: 

Hallvard Nikolai Bruvoll  

Isak Roalkvam  

Ingar Stene 

 

Navn: Kvinner 

Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 0 

Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 1 

Medlemmer: 

 

Minst én av kvote-gruppene er tom. Fjerner kvote-regler for faste representanter. 

 

 

Hovedoppgjør 

============ 

 

 

Opptellingsrunde 1 

----------------------------------------------------------------------- 

Sum overskudd: 0, 0 av 1 gjenstående kandidater valgt 

 

Beregner valgtall: 

Kvotient (§18.3, §33): (14 (vekt av ikke-blanke stemmer) / (1 representant(er) å velge + 1) (beregnes 
med to desimaler, uten forhøyning) = 7.00 

Valgtallet er: 7.00 (kvotient) + 0.01 (epsilon) = 7.01 

 

Status 

------ 

Hallvard Nikolai Bruvoll : 6 



Ingar Stene: 6 

Isak Roalkvam : 2 

 

 

 

Opptellingsrunde 2 

----------------------------------------------------------------------- 

Valgtall: 7.01, Sum overskudd: 0, 0 av 1 gjenstående kandidater valgt 

 

Isak Roalkvam  er ekskludert. 

 

Stemmesedler fra følgende vekt-gruppe(r) kan overføres: 1 

Isak Roalkvam  har 2 stemmesedler fra 1 vekt-gruppe(r) å overføre. 

Overfører stemmesedler med vekt 1: 

 

Hallvard Nikolai Bruvoll  fikk 1 stemmesedler med totalvekt 1. 

Ingar Stene fikk 1 stemmesedler med totalvekt 1. 

 

Status 

------ 

Hallvard Nikolai Bruvoll : 7 

Ingar Stene: 7 

 

 

 

Opptellingsrunde 3 

----------------------------------------------------------------------- 

Valgtall: 7.01, Sum overskudd: 0, 0 av 1 gjenstående kandidater valgt 

 

Kunne ikke ekskludere noen i henhold til §16.3 



 

2 kandidater har lavest stemmetall: 

Ingar Stene 

Hallvard Nikolai Bruvoll  

Vi velger kandidat som skal ekskluderes ved hjelp av loddtrekning i henhold til §16.4 - B.: 

 

Hallvard Nikolai Bruvoll  ble trukket ut. 

 

Hallvard Nikolai Bruvoll  er ekskludert. 

 

Gjenstående kandidater er mindre eller lik antall ledige plasser (§19.1). 

Ingar Stene er valgt i henhold til §19.1. 

 

Ingar Stene ble valgt (§19.1). 

 

Alle representanter som skulle velges er valgt. Avslutter oppgjøret i henhold til §19.2. 

(Avslutter hovedoppgjør) 

 

 

 

Kvotering (vara) 

---------------- 

Navn: Menn 

Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 1 

Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 2 

Medlemmer som ikke er valgt: Isak Roalkvam , Hallvard Nikolai Bruvoll  

 

Navn: Kvinner 

Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 0 

Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 1 



Medlemmer som ikke er valgt: Ingen 

 

 

 

Minst én av kvote-gruppene er tom. Fjerner kvote-regler for vararepresentanter. 

 

 

Valgoppgjør for vara 1 

============================ 

 

 

Opptellingsrunde 1 (for vara 1) 

----------------------------------------------------------------------- 

Sum overskudd: 0, 0 av 2 gjenstående kandidater valgt 

 

Beregner valgtall for vara runde: 

Kvotient (§18.3, §33): (14 (vekt av ikke-blanke stemmer) / (1 faste representant(er) å velge + (1. 
vara) + 1) (beregnes med to desimaler, uten forhøyning) = 4.66 

Valgtallet er: 4.66 (kvotient) + 0.01 (epsilon) = 4.67 

 

Status 

------ 

Hallvard Nikolai Bruvoll : 6 

Ingar Stene: 6 (valgt tidligere) 

Isak Roalkvam : 2 

 

Hallvard Nikolai Bruvoll  ble valgt (oppnår valgtall). 

 

(Avslutter valg av vara 1) 

 



 

 

Valgoppgjør for vara 2 

============================ 

 

 

Opptellingsrunde 1 (for vara 2) 

----------------------------------------------------------------------- 

Sum overskudd: 0, 1 av 1 gjenstående kandidater valgt 

 

Beregner valgtall for vara runde: 

Kvotient (§18.3, §33): (14 (vekt av ikke-blanke stemmer) / (1 faste representant(er) å velge + (2. 
vara) + 1) (beregnes med to desimaler, uten forhøyning) = 3.50 

Valgtallet er: 3.50 (kvotient) + 0.01 (epsilon) = 3.51 

 

Gjenstående kandidater er mindre eller lik antall ledige plasser (§19.1). 

Isak Roalkvam  ble valgt (§19.1). 

 

Alle representanter som skulle velges er valgt. Avslutter oppgjøret i henhold til §19.2. 

(Avslutter siste varaoppgjør og dermed hele opptellingen) 

 

Oppsummering 

============ 

 

Loddtrekning: Ja 

 

Kandidater som ble valgt som faste representanter: 

Ingar Stene 

 

Kandidater som ble valgt som vararepresentanter: 



1: Hallvard Nikolai Bruvoll  

2: Isak Roalkvam  

 

(Avslutter protokoll) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valg-ID: 73031abe-0b0c-43e5-9a9e-c643aeabbc8e 

Valg-tittel: Studenter 

Valg-type: uio_stv 

Valgperiode: 2021-12-03 09:00:00 (CET) - 2021-12-13 09:00:00 (CET) 

Opptellingstidspunkt: 2021-12-13 10:43:40 (CET) 

Opptelling startet av: Sana Jafri 

Kandidater: Teodor Stenberg-Jacobsen , Erlend Ulstein Håland , Stine Lindegård , Kamal Mursal Malik  

Antall faste representanter å velge: 2 

Antall vararepresentanter å velge: 2 

 

Antall stemmer: 69 

Antall blanke stemmer: 6 

 

 

Manntall 

======== 

 

Navn: Studenter 

Antall stemmer: 69 

Antall blanke stemmer: 6 

Manntallsgruppens vekting: (vekt i %) 100 / (ikke-blanke stemmer) 63 = 
1.587301587301587301587301587 

Multiplikator: 0.63 

Vekt per stemme: 1.587301587301587301587301587 * 0.63 = 1 

 

Kvotering 

========= 

 

Navn: Menn 

Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 1 



Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 1 

Medlemmer: 

Teodor Stenberg-Jacobsen  

Erlend Ulstein Håland  

Kamal Mursal Malik  

 

Navn: Kvinner 

Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 1 

Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 1 

Medlemmer: 

Stine Lindegård  

 

 

Hovedoppgjør 

============ 

 

 

Opptellingsrunde 1 

----------------------------------------------------------------------- 

Sum overskudd: 0, 0 av 2 gjenstående kandidater valgt 

 

Beregner valgtall: 

Kvotient (§18.3, §33): (63 (vekt av ikke-blanke stemmer) / (2 representant(er) å velge + 1) (beregnes 
med to desimaler, uten forhøyning) = 21.00 

Valgtallet er: 21.00 (kvotient) + 0.01 (epsilon) = 21.01 

 

Status 

------ 

Erlend Ulstein Håland : 22 

Kamal Mursal Malik : 19 



Stine Lindegård : 16 

Teodor Stenberg-Jacobsen : 6 

 

Erlend Ulstein Håland  ble valgt (oppnår valgtall). 

 

Beregnet overskudd for Erlend Ulstein Håland  er: 0.99 

 

Maksimumskvote for gruppa "Menn" (Kamal Mursal Malik , Teodor Stenberg-Jacobsen ) er fylt. 

 

Kamal Mursal Malik  er medlem av en gruppe som har nådd sin maksimumskvote. Ekskluderer... 

 

Kamal Mursal Malik  er ekskludert. 

 

Teodor Stenberg-Jacobsen  er medlem av en gruppe som har nådd sin maksimumskvote. 
Ekskluderer... 

 

Teodor Stenberg-Jacobsen  er ekskludert. 

 

Gjenstående kandidater er mindre eller lik antall ledige plasser (§19.1). 

Stine Lindegård  er valgt i henhold til §19.1. 

 

Stine Lindegård  ble valgt (§19.1). 

 

Alle representanter som skulle velges er valgt. Avslutter oppgjøret i henhold til §19.2. 

(Avslutter hovedoppgjør) 

 

 

 

Kvotering (vara) 

---------------- 



Navn: Menn 

Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 1 

Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 2 

Medlemmer som ikke er valgt: Kamal Mursal Malik , Teodor Stenberg-Jacobsen  

 

Navn: Kvinner 

Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 0 

Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 1 

Medlemmer som ikke er valgt: Ingen 

 

 

 

Minst én av kvote-gruppene er tom. Fjerner kvote-regler for vararepresentanter. 

 

 

Valgoppgjør for vara 1 

============================ 

 

 

Opptellingsrunde 1 (for vara 1) 

----------------------------------------------------------------------- 

Sum overskudd: 0, 0 av 2 gjenstående kandidater valgt 

 

Beregner valgtall for vara runde: 

Kvotient (§18.3, §33): (63 (vekt av ikke-blanke stemmer) / (2 faste representant(er) å velge + (1. 
vara) + 1) (beregnes med to desimaler, uten forhøyning) = 15.75 

Valgtallet er: 15.75 (kvotient) + 0.01 (epsilon) = 15.76 

 

Status 

------ 



Erlend Ulstein Håland : 22 (valgt tidligere) 

Kamal Mursal Malik : 19 

Stine Lindegård : 16 (valgt tidligere) 

Teodor Stenberg-Jacobsen : 6 

 

Kamal Mursal Malik  ble valgt (oppnår valgtall). 

 

(Avslutter valg av vara 1) 

 

 

 

Valgoppgjør for vara 2 

============================ 

 

 

Opptellingsrunde 1 (for vara 2) 

----------------------------------------------------------------------- 

Sum overskudd: 0, 1 av 1 gjenstående kandidater valgt 

 

Beregner valgtall for vara runde: 

Kvotient (§18.3, §33): (63 (vekt av ikke-blanke stemmer) / (2 faste representant(er) å velge + (2. 
vara) + 1) (beregnes med to desimaler, uten forhøyning) = 12.60 

Valgtallet er: 12.60 (kvotient) + 0.01 (epsilon) = 12.61 

 

Gjenstående kandidater er mindre eller lik antall ledige plasser (§19.1). 

Teodor Stenberg-Jacobsen  ble valgt (§19.1). 

 

Alle representanter som skulle velges er valgt. Avslutter oppgjøret i henhold til §19.2. 

(Avslutter siste varaoppgjør og dermed hele opptellingen) 

 



Oppsummering 

============ 

 

Loddtrekning: Nei 

 

Kandidater som ble valgt som faste representanter: 

Erlend Ulstein Håland  

Stine Lindegård  

 

Kandidater som ble valgt som vararepresentanter: 

1: Kamal Mursal Malik  

2: Teodor Stenberg-Jacobsen  

 

(Avslutter protokoll) 

 

 
 

 

 


