Valgprosedyrer for organisasjonen
Dette dokumentet inneholder prosedyrer for forberedelse, gjennomføring og behandling av
valg som ligger under Studentorganisasjonen Nord. Disse skal ligge til grunn for det arbeidet
som gjøres av sentralstyret, valgkomité og årsmøte. Disse valgprosedyrene inneholder også
prosedyrer for suppleringsvalg.
Verv som ligger til denne prosedyre
•
•
•
•

Sentralstyret
Valgkomité
Kontrollkomité
Verv til råd, utvalg og styrer ved universitetet og samskipnaden
Forberedelser av valg
Valg skal kunngjøres samtidig som kunngjøring av årsmøtet sendes ut, innen 8 uker
før årsmøtet skal avholdes. Informasjon om valg, ledige verv og prosess ved valg skal
gjøres tilgjengelig samtidig på en måte som sikrer at alle studenter ved Nord
universitet finner samme informasjon og har lik tilgang til denne. Informasjonen skal
distribueres på en slik måte at den er lett å finne. Informasjonen skal inneholde:

•
•
•
•
•
•
•
•

hvilket verv som er utlyst
hva inneholder dette vervet
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
Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen oppnevnes ved årsmøtet, og har varighet ut kommende studieår.
Valgkomiteen skal finne og vurdere kandidater til valg på årsmøtet. Valgkomiteen er
innstillende myndighet i valgsaker på årsmøtet.
Valgkomiteen skal utøve sitt mandat på en tillitsvekkende måte, og skal gjøre
likeveiende vurderinger av samtlige kandidater som stiller til valg. Valgkomiteen skal
etterstrebe bred representasjon hvor dette er hensiktsmessig, dette gjelder faktorer
som studiested, studieretning, kjønn, alder og andre inkluderende faktorer. En bred
representasjon skal også etterstrebes i oppnevnelse av valgkomité, hvor dette er
hensiktsmessig.
Leder av Studentorganisasjonen Nord har ansvar for at valgkomiteen har den
trygghet, kompetanse og nødvendige ressurser til å kunne utøve sin rolle på en
tilfredsstillende måte.

Gjennomføring av valg

Valg gjennomføres under sak om valg på årsmøtet. Valgkomiteen skal fremlegge sin
innstilling til hvert enkelt verv, og redegjøre for prosess og innstillingen som fremmes. Valg
skal gjennomføres med hjemmel i vedtatt forretningsorden for årsmøtet.
Suppleringsvalg
Dersom noen må fratre verv eller verv ikke er besatte, skal det gjennomføres
suppleringsvalg. Prosess avhenger av fullmakter som eventuelt er gitt av årsmøtet til
sentralstyret og/eller valgkomité. Det skal gis ut informasjon av tilsvarende karakter som ved
ordinær utlysning av verv, og informasjon om ledige verv for supplering skal være i samme
grad som ved ordinær utlysning, med presisering av antall og type verv. Suppleringsvalg skal
gjennomføres på en tillitsvekkende og tilfredsstillende måte.
Valgbarhet
Valgbare er de som er studenter ved universitetet når valget finner sted, 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. Hvilke frister som gjelder for kunngjøring av
valg, er nedfelt i organisasjonens vedtekter. 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.
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