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Supplering til valgstyret ved Det humanistiske fakultet  

Valgstyret ved HF har ansvar for dekan- og fakultetsstyrevalgene på fakultetet. Instituttene ved HF 

oppnevner egne valgstyrer som har ansvar for valg til instituttstyrene.  

I henhold til UiOs valgreglements § 3.4. skal valgstyret ha følgende sammensetning og fungeringsperiode: 

• Èn representant for hver av stemmerettsgruppene fast tilsatte i undervisnings- og 

forskerstillinger (gruppe a), midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe 

b), teknisk og administrativt tilsatte (gruppe c), og studentene (gruppe d).  

• Fungeringsperioden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden for de ulike 

gruppene i det aktuelle styringsorganet. For gruppene a) og c) vil det si fire år, for gruppene 

b) og d) ett år.  

• Valgstyret fungerer inntil det nye styringsorganet har valgt nytt valgstyre.  

Administrativ leder Karina Kleiva, ILOS, er oppnevnt som representant for de teknisk-administrative i 

valgstyret for valgperioden 1.1.2019-31.12.2022. Hun ønsker å fratre før perioden er omme pga. et lengre 

utenlandsopphold. Som ny representant i valgstyret i den resterende delen av valgstyrets 

oppnevningsperiode (08.04.2022– 31.12.2022) foreslås seniorrådgiver Magnus Garder Evensen. Han er 

forespurt og har sagt seg villig.  

Studentrepresentant Karoline Opsahl ba 30.03.22 også om avløsning, siden hun er i ferd med å levere MA-

oppgaven sin. Valgstyreleder har kontaktet HFSU for assistanse til å finne en ny kandidat. 

Studentrepresentant og representant for MVA oppnevnes av dekanen på fullmakt. 

 

Det vil også være utskiftninger i valgsekretariatet i perioden, som kan medføre en periode med økt behov 

for administrativ støtte i samband med høstens to valg.  

  

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
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Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret oppnevner Magnus Garder Evensen som ny representant for teknisk og administrativt 

tilsatte og valgstyret får følgende sammensetning for den resterende del av inneværende valgperiode 

(08.04.2022-31.12.2022):  

Som representant for de faste vitenskapelig ansatte: 

• Førsteamanuensis Toril Opsahl, ILN, leder av valgstyret  

Som representant for de teknisk-administrative ansatte: 

• Seniorrådgiver Magnus Garder Evensen, Forskningsseksjonen  

Som representant for de midlertidige vitenskapelig ansatte  

• Doktorgradsstipendiat Jenny Gudmundsen, Multiling 

Som representant for studentene 

• N. N. (utpekes i dialog med HFSU og oppnevnes av dekanen på fullmakt) 

 

 

 


