
Valgstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

VALGKUNNGJØRING OG INVITASJON TIL Å FREMME 
KANDIDATFORSLAG  

 
MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET GR. B og D 

 
Det skal velges nye medlemmer til fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet. Fakultetsstyret er det øverste organet ved fakultetet.  
 
Fakultetsstyret skal ha medlemmer og varamedlemmer valgt av og blant:  
 

• Gr. A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (instituttledere inkludert i gr. A) 
• Gr. B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (nye skal velges) 
• Gr. C: Teknisk og administrativt tilsatte 
• Gr. D: Studenter (nye skal velges) 

 
Medlemmer for gruppe A og C er valgt for 4-årsperioden august 2009 – juli 2013. Medlemmer 
for gruppe B og D skal velges for 1-årsperioden august 2012 – juli 2013. 
 

Frist for forslag på medlemmer (gr. B og D) er onsdag 23. mai 2012 
 
Forslag sendes/leveres til valgstyrets sekretær, Kristin Bakken, fakultetsadministrasjonen 
(realfagbygget, 1 etg), innen onsdag 23. mai kl. 15.00.  
 
Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i den respektive valgkretsen 
(gruppen).  
 
Fakultetsstyret har følgende sammensetning: 
 

Valgkrets Tilknytning antall Vara 
Dekanus Styrets leder 1 1 
Gr. A Fast vitenskapelige 3 5 
Gr. B* Midl. vitenskapelige 1 3 
Gr. C Teknisk/administrative 2 4 
Gr. D* Studenter 2 4 
SUM Medlemmer 9 17 

*) Velges for ett år av gangen 
 
For å være valgbar og ha stemmerett til gr. B må man ha blitt tilsatt i midlertidig vitenskapelig 
stilling før 1. mars i valgåret. For å kunne være valgbar til gr. D, og for å ha stemmerett, må 
semesteravgiften være betalt innen fristen for vårsemesteret i valgåret.  
 
Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har 
hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort 
sammenhengende i dette. Foreslås en kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget 
vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jfr § 10.  
 
Det skal velges eller oppnevnes like mange vararepresentanter som det skal velges medlemmer for 
hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige varamedlemmer. For øvrig gjelder 
valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse.  



Valgstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
 
Elektronisk valg  
Valget skal etter planen avvikles elektronisk. Det vil bli gitt nærmere informasjon om valget. 
 
Dersom valgstyret ikke får inn flere forslag enn det som kreves for å fylle representant- og 
vararepresentantplassene, vil valget skje med fakultetsstyret som valgforsamling i møte 21. juni 
2012. 
 
Stemmerett og manntall  
Tilsatte og studenter må selv kontrollere at de står i manntallet. Det kontrolleres her for gruppe B: 
http://www.uib.no/ansatt/manntall/ og her for gruppe D: http://www.uib.no/info/student/manntall/  
 
Står du ikke i manntallet, vil du ikke få anledning til å avgi elektronisk stemme. Kontakt UiBs 
valgsekretariatet snarest via post@kollsek.uib.no dersom opplysningene ikke stemmer. Ytterligere 
informasjon kan fås ved henvendelse til fakultetets valgstyre.  
 
Valginformasjon på Internett 
Informasjonen finnes også på: http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/valg-til-fakultetsstyret 
 
 
 
 
 

Bergen, 8. mai 2012 
 
 

Fredrik Manne (tlf. 84190)  
valgstyrets leder (e-post Fredrik.Manne@ii.uib.no ) 

  
 
                                                                                      Kristin Bakken (tlf. 83143 og 98419420) 

sekretær (e-post kristin.bakken@mnfa.uib.no)  
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