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Valgreglement 1 

Generelle bestemmelser:  2 

Valgreglementet setter rammene for, og regulerer gjennomføringen av valg i 3 

Studentorganisasjonen i Bodø. Herunder valgkomiteens mandat og generelle 4 

valgprosedyrer. Reglementet er underlagt vedtektene. Dette reglementet gjelder for valg av 5 

tillitsverv i Studentorganisasjonen i Bodø. Herunder styret i SOB, tilhørende komiteer og 6 

styrene i UKA og Fadderperioden.  7 

 8 

Valgkomiteens mandat (VK) 9 

Valgkomiteen velges på SOB sitt årsmøte og består av minst tre medlemmer. Valgkomiteen 10 

konstituerer seg selv og har en virkeperiode fra 1. juli til 30. juni. Valgkomiteen er 11 

innstillende myndighet i valgsaker. Leder av Studentorganisasjonen i Bodø har ansvar for at 12 

valgkomiteen har den trygghet, kompetanse og nødvendige ressurser til å utøve sitt mandat.  13 

Valgkomiteen skal: 14 

- Finne og vurdere kandidater til valg som gjennomføres på årsmøtet og studenttinget 15 

- Forberede valgsaker for årsmøtet og studenttinget 16 

- Holde studenttinget orientert om sitt arbeid 17 

- Gjøre likeveiende vurderinger av samtlige kandidater som stiller til valg 18 

- Valgkomiteen skal i samråd med sittende styre i SOB utforme en mal for 19 

valgsøknader. 20 

I arbeid med vurdering av kandidater skal valgkomiteen: 21 

- Etterstrebe bred representasjon hvor dette er hensiktsmessig 22 

- Gi tilbakemelding til kandidatene som stiller 23 

- Komme med en innstilling til valgsaker 24 

Valgbarhet  25 

Valgbare kandidater er studenter som er semesterregistrert i semesteret det gjennomføres 26 

valg. Kandidater som har innvilget permisjon fra studiene, eller har andre særskilte grunner 27 

kan likevel vurderes som valgbare.  28 

Valgforberedelser  29 

Valg skal kunngjøres i god tid før årsmøtet og senest samtidig som kunngjøring av årsmøtet  30 

som har frist 4 uker før årsmøtet skal avholdes j.fr. paragraf 7.4 i vedtektene. Valg av styre i 31 

UKA og Fadderperioden bør kunngjøres i god tid, i samarbeid med sittende styre i SOB.  32 

Dersom valgkomiteen er uenige i sin innstilling til et valg, kan medlemmer av valgkomiteen 33 

ta ut dissens. Dette legges frem ved presentasjon av innstilling.  34 
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Innstillingene til styret i SOB skal offentliggjøres senest en uke før valget. Innstillingene til 35 

leder og nestleder i styrene i UKA og Fadderperioden offentliggjøres senest to dager før 36 

valget. 37 

Informasjon om valg, ledige verv og valgprosess skal gjøres tilgjengelig på en måte som sikrer 38 

at alle studenter ved Nord universitet, campus Bodø har lik tilgang på informasjon. 39 

Informasjonen kan inneholde:  40 

- Hvilket verv som er utlyst og vervets omfang  41 

- Hvorvidt det er godtgjørelse eller lønn for vervet   42 

- Varighet på verv    43 

- Hvordan man stiller til valg  44 

- Frist for vurdering av valgkomiteen 45 

- Når innstilling offentliggjøres   46 

Gjennomføring av valg   47 

Valgkomiteen skal fremlegge sin innstilling til hvert enkelt verv, og redegjøre for prosess og 48 

innstillingen som fremmes.  49 

Valg skal gjennomføres i tråd med vedtatt forretningsorden for det aktuelle møtet. Man kan 50 

fremme sitt kandidatur eller et kandidatur på vegne av andre. Dette må gjøres før valgtalene 51 

til det aktuelle valget.  52 

Alle personvalg med mer enn én kandidat skal foregå skriftlig.  53 

Ved stemmelikhet med flere kandidater enn plasser, elimineres den kandidaten med færrest 54 

stemmer, frem man har oppnådd alminnelig flertall. Ved stemmelikhet mellom to kandidater 55 

til én plass, skal det utstedes nyvalg. Dersom nyvalget også ender med stemmelikhet, skal 56 

valget avgjøres ved loddtrekking. Kontrollkomiteen er tellekorps med mindre annet er blitt 57 

bestemt i konstitueringen. 58 

Suppleringsvalg  59 

Dersom noen må fratre verv eller verv ikke er fylt etter ordinær valgprosess, skal det 60 

gjennomføres suppleringsvalg. Prosess avhenger av fullmakter som eventuelt er gitt av 61 

årsmøtet/studenttinget, men valgkomiteen bør inkluderes i prosessene. Informasjon skal gis 62 

ut på lik linje som ved utlysning av andre verv. 63 

Endringer og tillegg  64 

Endringer i reglementet kan gjennomføres med 2/3 flertall i studenttinget.  Dersom et 65 

spørsmål ikke er regulert i dette reglementet eller gjennom vedtektene, kan Studenttinget 66 

med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde. Endringer i reglementet er 67 

gjeldene fra dagen etter endringene er vedtatt.  68 

 69 
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Definisjoner 72 

- Alminnelig flertall er oppnådd dersom det blant de avgitte stemmene er flere for enn 73 

mot forslaget og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer 74 

- Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50% av de tilstedeværende 75 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.  76 

- Kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 2/3 av de tilstedeværende 77 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 78 

- 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når mer enn 3/4 av de tilstedeværende 79 

stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget.  80 
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