
Valgstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

VALGKUNNGJØRING OG INVITASJON TIL Å FREMME KANDIDATFORSLAG  
 

MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET GR: A-D 
 
Det skal velges medlemmer til fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 
Valget er hjemlet i UiBs valgreglement og vedtak om fakultetsstyrets sammensetning. Fakultets-
styret er fakultetets øverste styringsorgan, ledet av en ekstern styreleder oppnevnt av 
universitetsstyret. Fakultetsstyret har ni medlemmer, med dekanen som saksforbereder. 
 
Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:  

• 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 

 
Medlemmer for gruppe A og C velges for fireårsperioden august 2017 – juli 2021. Medlemmer 
for gruppe B og D velges for ettårsperioden august 2017 – juli 2018. Valget vil bli avviklet som 
elektronisk valg, etter planen i uke 20, 21 eller 22. 
 
Frist for å foreslå medlemmer for gr A, B, C og D er torsdag 23. mars 2017 

 
Forslag må være undertegnet av minst tre stemmeberettigede i den respektive valgkretsen 
(gruppen). Forslag leveres eller skannes/fotograferes og sendes på epost og til valgstyrets sekretær, 
Kristin Bakken, fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget 1. etg, epost: kristin.bakken@uib.no  
 
Fakultetsstyret skal ha følgende sammensetning: 
 

Valgkrets Tilknytning antall Vara 
Oppnevnes Ekstern styreleder 1  
Oppnevnes Ekstern nestleder 1  
Gr. A Fast vitenskapelige 3 5 
Gr. B Midl. vitenskapelige 1 3 
Gr. C Teknisk/administrative 1 3 
Gr. D Studenter 2 4 
SUM  9  

 
For å ha stemmerett og være valgbar til gr. A-C må man ha vært tilsatt senest 1. mars valgåret. For 
å ha stemmerett og være valgbar til gr. D må man ha registrert seg som student innen den frist som 
er satt for registrering i vårsemesteret i valgåret og ha betalt semesteravgift.  
 
Ansatte som er valgbare plikter å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Se unntak i § 6 
i valgreglementet. Valgstyret anbefaler imidlertid å foreslå kandidater som ønsker å stille til valg. 
Studenter har ikke slik plikt. 
 
Det skal velges like mange vararepresentanter som medlemmer for hver gruppe, med tillegg av to. 
Det er ikke personlige varamedlemmer. For øvrig gjelder valgreglementets § 16 om kjønnsmessig 
balanse. 
  



Valgstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 
Utdypende regler finer du i UiBs valgreglement. 
 
UiBs valgreglement finner du her 
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene  
 
Sjekk om du står i manntallet 
Ansatte: https://manntall.app.uib.no/ansatt/  
Studenter: https://manntall.app.uib.no/student/  
 
Står du ikke i manntallet? Send en melding til det sentrale valgsekretariatet på post@kollsek.uib.no 
innen 1. mars 2017, eller ring på 55 58 20 05 /55 58 20 15. 
 
Valginformasjon 
Valget vil avvikles elektronisk og som preferansevalg jfr. UiBs valgreglement § 7 og 9. Fakultetets 
valgstyre har opprettet en egen informasjonsside om valgene som vil oppdateres fortløpende: 
http://www.uib.no/matnat/105273/valg-av-medlemmer-til-fakultetsstyret  
 
Fakultetets valgstyre består av 
Gruppe A 

• Professor Fredrik Manne, Institutt for informatikk (leder) 
Vara: Professor Dag L. Aksnes, Institutt for biologi 

• Professor Jorun Egge, Institutt for biologi (nestleder) 
Vara: Professor Inga Berre, Matematisk institutt 

Gruppe B 
• Stipendiat Hulda Hardardottir, institutt for biologi 

Vara: Stipendiat Siri Vatsø Haugum, institutt for biologi 
Gruppe C 

• Seniorkonsulent Linda Vagtskjold, MN/Geofysisk institutt  
Vara: Administrasjonssjef Terje Erstad, Institutt for geovitenskap 

Gruppe D 
• Stein Skoglund Skåtøy, Institutt for biologi 

Vara: Roger Han, Institutt for fysikk og teknologi 
 
 

Bergen, 27. februar 2017 
 
 

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

  
 
                                                                                      Kristin Bakken (tlf. 83143 og 98419420) 

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