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Valg av styrerepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte til 

ILOS’ instituttstyre for året 2020 

 

Bakgrunn for saken: 

Det skal velges en fast styrerepresentant og to vararepresentanter for de midlertidig vitenskapelig 

ansatte til ILOS’ instituttstyre for året 2020 (funksjonstiden er 1 år).   

Valgstyrets sekretær sendte ut e-post til de midlertidig vitenskapelig ansatte ved ILOS, med frist for 

å fremme forslag på kandidater per e-post til valgstyret innen 15. november 2019. Det kom ikke 

nok forslag1 til kandidater innen fristen 15. november, så fristen ble utsatt til 20. november. ILOS 

har få midlertidig vitenskapelig ansatte som er valgbare, så det var utfordrende å få tak i 

kandidater. Valgstyret fikk tilslutt inn ett forslag til kandidat innen den utvidede fristen: 

 Stipendiat Sabina Nedelius 

I henhold til § 7 i UiOs valgreglement er man valgbar som kandidat til valget dersom man er 

fastlønnet og tilsatt i minst halv stilling ved ILOS, samt professorer II. Tilsettingsforholdet må 

dekke hele funksjonstiden som styrerepresentant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i 

instituttstyret (året 2020). Stipendiat Sabina Nedelius oppfyller disse kravene. 

Ettersom det ikke kom inn nok forslag til kandidater, blir det ikke arrangert elektronisk valg som 

etter planen skulle avholdes 4.-6. desember 2019.  

I henhold til §11 i UiOs valgreglement kan instituttstyret erklære Sabina Nedelius som valgt:  

«Dersom det ved fristen for forslag på kandidater til et valg kun er framstilt et antall kandidater 

som er likt eller mindre enn det antall som skal velges, sender valgstyret ut informasjon om dette 

og en ny frist for forslag til kandidater. Dersom det ved denne andre fristen ikke er kommet flere 

                                                           
1 En kandidat meldte sin interesse til å stille til valg, men vedkommende har et ansettelsesforhold som ikke 
dekker hele funksjonstiden (året 2020). Vedkommende ble i henhold til UiOs valgreglement dermed ikke 
ansett for å være valgbar.  
 

https://www.hf.uio.no/ilos/om/organisasjon/valg-av-styret/ILOS%27%20valgstyre/
https://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/sabinan/index.html
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#7
https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#11
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kandidater enn det som skal velges, kan fakultetsstyret/instituttstyret (instituttrådet) erklære 

den/disse som valgt.» 

 

Forslag til vedtak: 
Styret erklærer Sabina Nedelius som valgt til fast representant for de midlertidig vitenskapelig 

ansatte for året 2020.  


