
 
Generelle bestemmelser: 
Valgreglementet setter rammene for, og regulerer gjennomføring av valg i 
Studentorganisasjonen Nord. Herunder valgkomiteens mandat og generelle valgprosedyrer. 
Dette reglementet gjelder for tillitsverv i Studentorganisasjonen Nord. Herunder styret i 
SON, tilhørende råd, styrer og utvalg, samt studentrepresentanter i Studentinord.  
 
Valgkomiteens mandat (VK) 
Valgkomiteen velges på Studentorganisasjonen Nord sitt årsmøte og består av minst tre 
medlemmer og minimum fra to regioner. Valgkomiteen konstituerer seg selv og har en 
virkeperiode fra 1. juli til 30. juni. Valgkomiteen har innstillende myndighet i valgsaker. Leder 
av Studentorganisasjonen Nord har ansvaret for at valgkomiteen har trygghet, kompetanse 
og nødvendige ressurser til å utøve sitt mandat.  
 
Valgkomiteen skal:  

- Finne og vurdere kandidater til valg som gjennomføres på årsmøtet og 
suppleringsvalg.  

- Forberede valgsaker 
- Holde styret orientert om sitt arbeid 
- Gjøre likeveiende vurderinger av samtlige kandidater som stiller til valg 
- Valgkomiteen skal i samråd med sittende styre i SON utforme en mal for 

valgsøknader 

I arbeid med vurdering av kandidater skal valgkomiteen:  
- Valgkomiteen skal etterstrebe bred representasjon hvor dette er hensiktsmessig. 

Dette gjelder faktorer som studiested, studieretning, kjønn, alder og andre 
inkluderende faktorer  

- Gi tilbakemeldinger til kandidatene som stiller  
- Komme med en innstiling til valgsaker 

 
Valgbarhet:             
Valgbare kandidater er studenter som innehar studentstatus når valget finner sted, og som 
er studenter i virkeperioden.  Dersom studenten velger å avslutte sitt studie eller mister 
studieretten så opphører studenten sitt verv. Dette er hovedregelen, men det kan gjøres 
unntak ved enkelttilfeller. For å kunne velges til verv i Studentorganisasjonen Nord og til verv 
i råd, utvalg og styrer må kandidaten melde sitt kandidatur til fristene som gis i forkant av 
valg. Under valgsaker gis det mulighet til å melde sitt kandidatur, dersom dette ikke allerede 
er gjort innen gitt frist. Men, det uten å bli vurdert eller innstilt av valgkomiteen.  
 



Valgforberedelser:  
Valg skal kunngjøres i god tid før årsmøtet og senest samtidig som kunngjøringen av 
årsmøtet som har frist 8 uker før årsmøte skal avholdes jfr. Paragraf 5.4 i vedtektene.  
Dersom medlemmer i valgkomiteen er uenige i innstillingen til flertallet i komiteen, kan 
vedkommende ta ut dissens. Dette legges frem ved presentasjonen av innstillinger.  
 
Innstillingene til styret i SON skal offentligjøres senest en uke før valget. Innstillingene til råd, 
styrer og utvalg skal senest offentligjøres fire dager før årsmøtet.   
 
Informasjon om valg, ledige verv og prosess ved valg skal gjøres tilgjengelig for at alle 
studenter ved Nord universitet finner lik informasjon og har lik tilgang til dette. 
Informasjonen skal distribueres på en slik måte at den er lett å finne.  
Informasjonen skal inneholde:  
 

- Hvilket verv som er utlyst        
- Hva vervet inneholder 
- Hvorvidt det er godtgjørelse eller lønn for vervet      
- Varighet på verv    
- Når valgt kandidat inntrer vervet     
- Hvordan man stiller til valg         
- Frist for vurdering av valgkomité         
- Når innstilling offentliggjøres 

 
Gjennomføring av valg 
Valgkomiteen skal fremlegge sin innstilling til hvert enkelt verv, og redegjørelse for prosess 
og innstillingen som fremmes.  
Valg skal gjennomføres i tråd med vedtatt forretningsorden for det aktuelle møtet. Man kan 
fremme sitt kandidatur eller et kandidatur på vegne av andre. Det må gjøres før valgtalene til 
det aktuelle valget.  
Alle personvalg med mer enn én kandidat skal valget foregå skriftlig.  
Ved stemmelikhet med flere kandidater enn plasser, elimineres den kandidaten med færrest 
stemmer, frem til man har oppnådd alminnelig flertall. Ved stemmelikhet mellom to 
kandidater til én plass, skal det utstedes nyvalg. Dersom nyvalget også ender med 
stemmelikhet, og det fremlegger, skal valgkomiteens innstilling gjelde. Dersom en innstilling 
ikke fremlegger skal valget avgjøres ved loddtrekning.  
 
 
 



Suppleringsvalg  
Dersom noen må fratre verv eller verv ikke fylt etter ordinær valgprosess, skal det 
gjennomføres suppleringsvalg. Sentralstyret får myndighet til å supplere ved 
sentralstyrevedtak. Valgkomiteen skal inkluderes i alle valg. Informasjon ut på lik linje som 
ved utlysning av andre verv.  
 
Endringer og tillegg 

- Endringer i reglementet kan gjennomføres med 2/3 flertall på årsmøtet 
- Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglementet eller gjennom vedtektene, 

kan årsmøtet med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde 
- Endringer i reglementet er gjeldende fra dagen etter endringene er vedtatt 

 
Definisjoner 

- Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn 
mot forslag og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer 

- Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende 
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget 

- Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende 
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget 

- ¾ kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn ¾ av de tilstedeværende 
stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget 

 


