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Oppnevning av studentmedlem i valgstyret og gjennomføring av valg 
for gruppe D i valgforsamling ved Fakultet for kunst, musikk og design 

 
Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
Valgreglement for Universitetet i Bergen 
Regler for fakultetsorganene 
Reglement for Fakultet for kunst, musikk og design 
 
Saken gjelder 
I henhold til UiBs valgreglement § 3. punkt 2, tilligger det fakultetsstyrets kompetanse å 
oppnevne medlemmer til valgstyret som har ansvar for alle valg ved fakultetet og for 
veiledning av instituttvalgstyrene. Det ligger også til fakultetsstyrets kompetanse å beslutte at 
valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret skal skje i valgforsamling hvor studentrådet 
ved KMD er valgforsamling (UiBs valgreglement § 8, punkt 2 og 3). 
 
I fakultetsstyresak 36/17 ble sammensetning av valgstyret og oppnevning av medlemmer 
vedtatt:  

 To medlemmer fra gruppe A (vitenskapelig ansatte) – Bente Irminger og Geir Harald 
Samuelsen 

 Ett medlem fra gruppe B (midlertidig ansatte i stipendiat- og postdoktorstillinger) – 
Ruben Gjertsen 

 Ett medlem fra gruppe C (teknisk/administrativt ansatte) - Anette Andersen 
 Ett medlem fra gruppe D (studenter) 

 
Som fakultetsstyret er kjent med valgte studentrådet ved KMD Fridtjof Wesseltoft som 
studentrepresentant i valgstyret. Et verv han trakk seg fra når han stilte til valg som 
studentrepresentant i fakultetsstyret.  
 
Funksjonsperioden for medlemmer i valgstyret fra gruppe A og C er tilsvarende inneværende 
valgperiode, dvs. til 1.8.2021. For medlemmer i valgstyret fra gruppe B og D er 
funksjonsperioden ett år, dvs. til 01.08.2018. For å kunne gjennomføre valg av medlemmer til 
fakultetsstyret fra gruppe B og D for ett år fra 01.08.2018, må fakultetsstyret oppnevne 
studentrepresentant til valgstyret på bakgrunn av forslag fra studentrådet ved KMD. 
 
Det foreslås at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret gjennomføres med 
studentrådet ved KMD som valgforsamling slik det er skissert i UiBs valgreglement og slik 
valgprosessen for gruppe D ble gjennomført våren 2017.  
 
Valg av fakultetsstyrerepresentant fra gruppe B holdes som elektronisk valg. 
 
Fakultetsdirektøren har ansvar for å organisere et valgsekretariat som skal bistå valgstyret i 
dets arbeid.  
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Forslag til vedtak: 
1. 

Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design gir sin tilslutning til at Studentrådet 
ved KMD oppnevner studentrepresentant i valgstyret. 
 

2. 
Fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design vedtar at valg av 
studentrepresentanter til fakultetsstyret gjennomføres med studentrådet ved KMD som 
valgforsamling. 
 
 
 
 
Frode Thorsen   
dekan  Synnøve Myhre 
  fakultetsdirektør 
 
 
01.03.2018/ Vidar Lidtun 
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