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FAKULTETETS VALGSTYRE 2016/2017 - OPPNEVNING AV MEDLEMMER FOR 
GRUPPE B OG GRUPPE D 
 
I henhold til valgreglement for Universitetet i Bergen1, § 3, oppnevner fakultetsstyret 
medlemmer til fakultetets valgstyre. Valgstyret har ansvar for alle valg ved fakultetet. 
Valgstyret skal ha medlemmer fra hver av gruppene A, B, C og D: 
 

 Gr. A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling 
 Gr. B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling 
 Gr. C: Teknisk og administrativt tilsatte 
 Gr. D: Studenter 

 
Fungeringsperioden for medlemmer i valgstyret er tilsvarende som valgperioden, fire år for 
gruppe A og C og ett år for gruppe B og D. Ettersom medlemmer av gruppe B og D i 
valgstyret bare velges for ett år av gangen, må det oppnevnes nye medlemmer for disse 
gruppene til valgstyret årlig.  
 
Valgstyrets hovedoppgave i 2016 er å sørge for at det velges nye representanter for gruppe B 
og D til fakultetsstyret for høst 2016 og vår 2017. 

Fakultetet har langvarig praksis på at det oppnevnes medlemmer til valgstyret blant 
fakultetsstyrets sittende gruppe B og D representanter/vararepresentanter (såfremt de ikke selv 
har planer om å stille til valg for en periode til). Fakultetsdirektøren har vært i dialog med de 
aktuelle kandidatene, og fremmer med dette følgende 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Fakultetsstyret vedtok å oppnevne følgende representanter og vararepresentanter til fakultetets 
valgstyre for 2016/2017: 
 
Gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling)  

 Representant: Stipendiat Camilla Løhre, Kjemisk institutt 
 Vararepresentant: Oppnevnes på dekanens fullmakt etter behov  

 
Gruppe D (studenter) 

 Representant: Ellen Birgitte Folgerø, Institutt for fysikk og teknologi 
 Vararepresentant: Simen Hjellvik Askeland, Kjemisk institutt 

 

Bergen, 1. mars 2016/KRB 
 

Elisabeth Müller Lysebo 
fakultetsdirektør 
                                                           
1 http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-
Universitetet-i-Bergen  
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