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Møde i Valgudvalget den: 21. februar 2017 kl. 14.00-16.00 

Jens Baggesens Vej 53, 8200 Aarhus N, lokale 012 

 

 

Deltagere: Jørgen Albæk Jensen, Svend Andersen, Morten S. Nielsen, 

Lise Skanting, Lieve Vermeulen, Rikke Skjoldborg Rode, Søren Stubkjær,  

Henrik Dahlin, Jens Kristian Birthin og Charlotte Kirk  

Afbud: Tina Bach Aaen, Kirsten Jacobsen, Olav W. Bertelsen og 

Marianne Dammand Iversen 
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REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger. 

 

2. Status på og evaluering af valget efterår 2016  

Se tidligere fremsendte PowerPoint. 

 

3. Opfølgning på møde i valgudvalget den 19. december 2016. 

a. Notat om god skik og brug i forhold til valgprocessen og valgresultatet 

udarbejdes af de studenterpolitiske organisationer. Deadline aftalt til 

1. maj 2017. Valgsekretariatet udsender herefter notatet til orientering 

til Valgudvalget. 

b. Notat om mulige ændringer af valgreglerne i forhold til liste-

/valgforbund og suppleanter (udarbejdet af Valgsekretariatet). Nota-

tet blev gennemgået og det blev besluttet ikke at foretage ændringer i 

valgreglerne. 

 

4. Ændring af valgreglerne som følge af oprettelse af Institut for Odontologi og 

Oral Sundhed (faglærere og undervisningsassistenter på SKT indsættes i 

valggruppe II). 

 

Forslag til ændring af valgregler blev gennemgået, og det blev besluttet: 

 

 Ikke at indsætte valggruppe II i § 12 og § 21 

 At slette sætningen i § 5 under valggruppe I ”Kliniske lærere i odontologi, 

herunder afdelingstandlæger, med et ugentligt timetal på mindst 15 ti-

mer, ligestilles med heltidsansatte videnskabelige medarbejdere med ho-

vedstilling ved universitetet.” 

 At § 5 valggruppe II formuleres som følger: 

Valggruppe II (deltidsansatte videnskabelige medarbejdere og lærere) 

omfatter øvrige medarbejdere, der er omfattet af ministeriets notat om 

stillingsstrukturen for videnskabeligt personale, og hvis ansættelse om-
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fatter mindst 100 løntimer i det semester, hvori valget udskrives, eller 

200 løntimer i alt inden for det pågældende akademiske år. Kliniske læ-

rere i odontologi, herunder afdelingstandlæger, uanset timetal hører til 

gruppen af deltidsansatte videnskabelige medarbejdere og lærere. Valg-

gruppen omfatter undervisningsassistenter og faglærere, samt AC-

undervisere ved SKT uanset timetal. 

 

Det blev besluttet, at sekretariatet sender revideret forslag til ændring af valg-

reglerne ud til valgudvalgets medlemmer med en frist for godkendelse den 

28. februar 2017. Det er en forudsætning for ændringernes vedtagelse, at 

dekanen godkender forslaget og derfor fremsendes det samtidig til dekanen 

på Health til godkendelse. Når godkendelse foreligger fra valgudvalget og de-

kanen, vil forslaget blive sendt til behandling på bestyrelsesmøde den 5. april 

2017. 

 

5. E-valgsystemet 

a. Status på anvendelse af det elektroniske kandidatanmeldelsesmodul 

(inkl. liste-/valgforbund) Valgsekretariatet orienterede om status på 

udarbejdelse af et elektronisk modul til håndtering af liste-

/valgforbund. Der afholdes møde i brugergruppen for e-valgsystemet 

i marts måned. Valgudvalget har tidligere udtrykt positiv holdning til 

at overgå til brug af elektronisk kandidatanmeldelsesmodul, når også 

liste-/valgforbund kan håndteres elektronisk. 

b. Mandatberegningsmodul. Modulet blev taget i brug ved valget i efter-

året 2016 og ser ud til at fungere efter hensigten. 

 

6. Kort orientering omkring elektroniske lokalvalg på fakulteterne. Health af-

holder valg til institutfora i maj 2017. Lise Skanting fra ARTS fremførte ønske 

om også at overgå til elektroniske lokalvalg på sigt. 

 

7. Afholdelse af valg 2017 

a. Valgperiode 20. – 23. november 2017. Valgperioden blev drøftet. Det 

blev besluttet, at Valgsekretariatet udarbejder forslag til ny tidsplan, 

hvor valget af hensyn til de studerendes eksaminer forsøges placeret 

ca. 14 dage tidligere. 

b. VIP stemmer i 2017 til ph.d.-udvalg og studienævn og studerende 

stemmer til alle organer i 2017. 

 

8. Eventuelt 

De studerende foreslog, at der i Blackboard inden valget kommer en reminder 

om at huske at afgive sin stemme. Dette nye initiativ skal tages op af de stude-

rende på det årlige møde i august/september med kommunikationspartne-

ren. 

 


