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UNVERSITETET I BERGEN 
Universitetsmuseet i Bergen 

_______________________      ______________________ 

Arkivkode:        Styresak: 08/2022 
Sak nr.: 2022/6663       Møtedato: 25. mai           

     __________________________________________________ 

Valg av representant og vararepresentanter fra stillingsgruppen midlertidig ansatte i 
undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til Universitetsmuseet styre for perioden 01.08.2022-
31.07.2023 
__________________________________________________________________________________ 

Bakgrunn 

Valg ved UiB er regulert i Valgreglement for Universitetet i Bergen. UM skal ha et valgstyre og en 
nominasjonskomité. Valgstyret skal sørge for at valg gjennomføres i samsvar med valgreglementet og 
nominasjonskomiteen skal foreslå kandidater for valgstyret når det ved utløp av forslagsfrister ikke er 
kommet inn tilstrekkelig antall forslag på kandidater eller tilstrekkelig antall forslag på kandidater av 
begge kjønn. 

Sammensetning av styret for Universitetsmuseet i Bergen er nedfelt i Regler for Universitetsmuseet i 
Bergen § 2 og er sammensatt slik: 

 2 representanter med vararepresentanter fra fast ansatte i utdannings- og forskerstillinger 
(gruppe A), velges for 4 år 

 1 representant med vararepresentanter fra midlertidig ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger (gruppe B), velges for 1 år 

 1 representant med vararepresentanter fra ansatte i teknisk og administrative stillinger 
(gruppe C), velges for 4 år  

 2 studenter med vararepresentanter oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra 
Studentparlamentet (gruppe D) for 1 år 

 3 eksterne medlemmer oppnevnes av Universitetsstyret for 4 år etter forslag fra 
museumsstyret selv. Universitetsstyret oppnevner leder og nestleder blant de eksterne. 

 

Valg ved UM våren 2022 

Våren 2022 skal det velges 1 representant og 2 vararepresentanter av og blant de midlertidig ansatte 
i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) til UMs styre. Representant og vararepresentanter 
velges for 1 år for perioden fra og med 1. august 2022 til og med 31. juli 2023. Valgprosessen begynte 
ved at valgstyret den 7. april 2022 sendte ut informasjon om valget på norsk og engelsk til alle 
ansatte i gruppe B (med påminnelse 21. april 2022). Fristen for å foreslå kandidater var satt til fredag 
22. april. Ved fristens utløp var det ikke kommet inn noen forslag. Tirsdag 26. april 2022 mottok 
valgstyrets sekretær følgende forslag (se vedlegg): 
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 Representant:  Mathias Blobel 
 1. vararepresentant: Osmund Grøholt 
 2. vararepresentant: Brita Hope 

Forslaget var fremsatt av Victor Lundström, Justine Siegwald og Miguel A. Meca. 

Valgstyret behandlet forslaget i Teamsmøte 28. april 2022, og forslaget ble godkjent. 

 

Valg i valgforsamling 

Når det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges som 
medlemmer og varamedlemmer, skal valget foretas av det avtroppende fakultetsstyret (det vil si 
UMs styre) som valgforsamling, jf. valgreglementet § 23-3 nr. 1. 

Det kreves tilslutning av minst halvparten av styrets medlemmer for å bli valgt, og valget er gyldig når 
minst 2/3 av styrets medlemmer har avgitt stemme, iberegnet blanke stemmer. Dersom forslaget 
ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i styret, startes valgprosessen på nytt, jf. valgreglementet 
§ 23-3 nr. 3-5. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret for Universitetsmuseet som valgforsamling velger med dette for perioden 01.08.2022 – 
31.07.2023 følgende representanter til museets styre fra stillingsgruppen midlertidig ansatte i 
undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B): 

 Representant:  Mathias Blobel 
 1. vararepresentant: Osmund Grøholt 
 2. vararepresentant: Brita Hope 

 

Kari Loe Hjelle 
Museumsdirektør/dekan 

        Wenche Karin Førre 
        Underdirektør 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen handskrivne signaturar. 

Vedlegg: 

 Kandidatforslag 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2022/kmh 


