Valg-ID: 68c4ec5c-3ab8-4830-8e2f-736ec9e2575b
Valg-tittel: Midlertidig vitenskapelige ansatte
Valg-type: uio_stv
Valgperiode: 2022-05-24 09:00:00 (CET) - 2022-05-30 12:00:00 (CET)
Opptellingstidspunkt: 2022-05-30 12:18:13 (CET)
Opptelling startet av: Mona Viksøy
Kandidater: Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik, Magnus Jørgensen, Madeleine
Kristensen
Antall faste representanter å velge: 1
Antall vararepresentanter å velge: 2
Antall stemmer: 26
Antall blanke stemmer: 0
Manntall
========
Navn: Midlertidig vitenskapelige ansatte
Antall stemmer: 26
Antall blanke stemmer: 0
Manntallsgruppens vekting: (vekt i %) 100 / (ikke-blanke stemmer) 26 =
3.846153846153846153846153846
Multiplikator: 0.26
Vekt per stemme: 3.846153846153846153846153846 * 0.26 = 1
Kvotering
=========
Navn: Menn
Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 0
Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 1
Medlemmer:
Magnus Jørgensen
Navn: Kvinner
Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 0
Antall faste representanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 1
Medlemmer:
Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik
Madeleine Kristensen
I minst én av kvote-gruppene er det minimale antallet kandidater som må velges
lik 0. Fjerner kvote-regler for faste representanter.
Hovedoppgjør
============

Opptellingsrunde 1
----------------------------------------------------------------------Sum overskudd: 0, 0 av 1 gjenstående kandidater valgt
Beregner valgtall:
Kvotient (§18.3, §33): (26 (vekt av ikke-blanke stemmer) / (1 representant(er) å
velge + 1) (beregnes med to desimaler, uten forhøyning) = 13.00
Valgtallet er: 13.00 (kvotient) + 0.01 (epsilon) = 13.01
Status
-----Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik: 14
Madeleine Kristensen: 7
Magnus Jørgensen: 5
Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik ble valgt (oppnår valgtall).
Beregnet overskudd for Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik er: 0.99
Alle representanter som skulle velges er valgt. Avslutter oppgjøret i henhold
til §19.2.
(Avslutter hovedoppgjør)

Kvotering (vara)
---------------Navn: Menn
Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 1
Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 1
Medlemmer som ikke er valgt: Magnus Jørgensen
Navn: Kvinner
Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen må være minst: 1
Antall vararepresentanter som kan velges fra denne gruppen kan være maks: 1
Medlemmer som ikke er valgt: Madeleine Kristensen

Antall kandidater som ikke er valgt er mindre eller lik antall
vararepresentanter som skal velges. Fjerner kvote-regler for vararepresentanter.
Valgoppgjør for vara 1
============================
Opptellingsrunde 1 (for vara 1)
----------------------------------------------------------------------Sum overskudd: 0, 0 av 2 gjenstående kandidater valgt
Beregner valgtall for vara runde:
Kvotient (§18.3, §33): (26 (vekt av ikke-blanke stemmer) / (1 faste
representant(er) å velge + (1. vara) + 1) (beregnes med to desimaler, uten

forhøyning) = 8.66
Valgtallet er: 8.66 (kvotient) + 0.01 (epsilon) = 8.67
Status
-----Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik: 14 (valgt tidligere)
Madeleine Kristensen: 7
Magnus Jørgensen: 5
Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik ble valgt i en tidligere runde.
Beregnet overskudd for Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik er: 5.33

Opptellingsrunde 2 (for vara 1)
----------------------------------------------------------------------Valgtall: 8.67, Sum overskudd: 5.33, 0 av 2 gjenstående kandidater valgt
Kunne ikke ekskludere noen i henhold til §16.3
Overfører overskudd fra Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik:
Summen av vektene til stemmesedler som skal overføres > overskudd
Kvotient: 5.33 (overskudd) / 12 (antall stemmesedler som skal overføres) = 0.44
Magnus Jørgensen fikk 7 stemmesedler med totalvekt 3.08.
Madeleine Kristensen fikk 5 stemmesedler med totalvekt 2.20.
Status
-----Madeleine Kristensen: 9.20
Magnus Jørgensen: 8.08
Madeleine Kristensen ble valgt (oppnår valgtall).
(Avslutter valg av vara 1)

Valgoppgjør for vara 2
============================
Opptellingsrunde 1 (for vara 2)
----------------------------------------------------------------------Sum overskudd: 0, 1 av 1 gjenstående kandidater valgt
Beregner valgtall for vara runde:
Kvotient (§18.3, §33): (26 (vekt av ikke-blanke stemmer) / (1 faste
representant(er) å velge + (2. vara) + 1) (beregnes med to desimaler, uten
forhøyning) = 6.50
Valgtallet er: 6.50 (kvotient) + 0.01 (epsilon) = 6.51
Gjenstående kandidater er mindre eller lik antall ledige plasser (§19.1).

Magnus Jørgensen ble valgt (§19.1).
Alle representanter som skulle velges er valgt. Avslutter oppgjøret i henhold
til §19.2.
(Avslutter siste varaoppgjør og dermed hele opptellingen)
Oppsummering
============
Loddtrekning: Nei
Kandidater som ble valgt som faste representanter:
Ulvhild Helena Tormodsdatter Færøvik
Kandidater som ble valgt som vararepresentanter:
1: Madeleine Kristensen
2: Magnus Jørgensen
(Avslutter protokoll)

