
 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det psykologiske fakultet  
 

    

 

 
Til midlertidig tilsatte i vitenskapelige stillinger (gruppe B) ved Det psykologiske fakultet   
 
 
 
Referanse Dato  

2009/5425 21.6.2009 
 

 
 

Valg av representanter gruppe B til fakultetsstyret 

Det skal velges nye representanter til fakultetsstyret fra gruppe B (midlertidig tilsatte i 
vitenskapelige stillinger) for perioden fra 18.8.2010 og frem til 31.7.2011.  

Fakultetsstyrets sammensetning er slik:   

- 4 representanter fra gruppe A 

- 1 representant fra gruppe B 

- 1 representant fra gruppe C 

- 3 representanter fra gruppe D 

Det skal velges like mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer for gruppen, 
med tillegg av to.  

 

Valgstyrets medlemmer er leder Odd E. Havik, Kariane Westrheim, Janne Grønli, Anne 
Kristin Aanstad og Lars Arnesen. Valgstyret har fastsatt fristen til å levere inn forslag på 
kandidater til fakultetsstyret til  

1. juli 2010 kl. 12.00. 
 
Det kan fremsettes forslag på én kandidat og opp til det antall kandidater som tilsvarer det 
antall representanter og vararepresentanter som skal velges, jfr. valgreglementet § 10, nr. 1. 
Vi gjør også oppmerksom på reglene om kjønnsmessig balanse i valgreglementet § 17.  
Valgreglement: https://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=184 
 

Valgstyret ved det psykologiske fakultet har fastsatt valgperioden for valg av nye 
representanter ved fakultetet til å starte 18.8.2010. Valgperioden er fra 1.8.2010 etter 
valgreglementet, men valgstyret har vedtatt å utsette valgperioden til 18.8.2010 for at 
fakultetsstyret skal kunne være valgforsamling hvis det blir aktuelt.  
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Dersom det ved fristens utløp bare er foreslått så mange kandidater som det antallet 
som skal velges som medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av fakultetsstyret 
som valgforsamling på ekstraordinært møte onsdag 18.8.2010. 
 
Hvis det er foreslått flere kandidater og medlemmer enn dette, vil det bli avholdt 
elektronisk preferansevalg i perioden 9.8.2010 og frem til 11.8.2010. 
 
 
Forslag kan leveres til valgstyrets sekretær, Nina Farahi. 

- Alle forslagene må være skriftlige 
- Forslaget må være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede i gruppe B  
- Kandidatene må være valgbare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odd E Havik 
leder for valgstyret Nina Farahi 
 sekretær for valgstyret 
 
 


