
Valg i gruppe A, B, C og D til fakultetsstyret 2017 Valgprotokoll 

UNIVERSITETET I BERGEN, FAKULTET FOR KUNST, MUSIKK OG DESIGN 

Valgstyret ved KMD 

 

Medlemmer 

Gruppe A: Bente Irminger og Geir Harald Samuelsen (nestleder) 

Gruppe B: Ruben Sverre Gjertsen 

Gruppe C: Anette Andersen (leder) 

Gruppe D: Fridtjof Wesseltoft (Trakk seg før valg til fakultetsstyret var gjennomført- for å kunne stille 

selv). 

Sekretær: Vidar Lidtun  

 

FAKULTETSSTYREVALGET 2017 – VALGPROTOKOLL FOR GRUPPE A, B C OG D 

Denne protokollen gjelder valget av representanter fra gruppe A (fast tilsatte i undervisnings- og 

forskerstilling), gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling), gruppe C (teknisk og 

administrativt tilsatte) og gruppe D (studenter) til fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og 

design (KMD) for perioden 01.08.2017-31.07.2021. 

 

Valgene for alle valgkretser ble holdt som elektronisk valg, og stemmegivningen var åpen i perioden 

13. juni kl. 14:00 til 21.juni kl. 12:00. 

Valgoppgjøret ble gjennomført etter at stemmeavgivningen ble avsluttet kl. 12:00, jf. nærmere 

redegjørelse nedenfor. 

 

Kandidatforslagene 

Forslagsfristen ble kunngjort den 6. april 2017 og fristen ble satt til 26. mai. Kl. 16:00 

Grunnet manglende forslag i gruppene A (Griegakademiet – Institutt for musikk), C og D ble fristen 

forlenget til 2. juni kl. 15:00.  

 

Innen fristen 2. juni var det ikke mottatt et tilstrekkelig antall kandidatforslag i gruppe C og gruppe D. 

Valgstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design besluttet da å peke ut tre kandidater, to i gruppe 

C og 1 i gruppe D. For å sikre kjønnsbalanse var forslagene fra valgstyret på bare mannlige 

kandidater. 

 

Kandidater til Gruppe A 

Institutt for kunst: 



• Christine Hansen 

• Frans Jacobi 

• Annette Kierulf 

• Thomas Pihl 

• Sveinung Unneland 

 

Griegakademiet – Institutt for musikk: 

• Signe Bakke 

• Harald Bjørkøy 

• Thomas T. Dahl 

• Wolfgang Schmid 

 

Institutt for design: 

• Eli-Kirstin Eide 

• Åse Huus 

• Hilde Kramer 

• Gustav Kvaal 

• Mette L’Orange 

 

Forslagsstillerne ble presentert på følgene nettside: 

http://www.uib.no/kmd/108461/kandidater-til-fakultetsstyret-ved-kmd 

Forslagene var korrekt framsatt og alle de foreslåtte var valgbare. Valgstyret godkjente 

forslagene og besluttet å gjennomføre valg med de totalt 14 godkjente kandidatene. 

 

Kandidater til Gruppe B 

Samlet fra alle institutt: 

• Sunniva S. Helland 

•  Kjetil Traavik Møster 

• Sabine Popp 

Forslagsstillerne ble presentert på følgene nettside: 

http://www.uib.no/kmd/108461/kandidater-til-fakultetsstyret-ved-kmd 

 



Alle disse forslagene kom inn i rett tid og på rett måte, og alle de foreslåtte var valgbare. 

Valgstyret godkjente forslagene. På grunn av få medlemmer i gruppe B har valgstyret godkjent å gå til 

valg med 3 kandidater, og ikke 4 som normalt. 

 

Kandidater til Gruppe C 

Samlet fra alle institutt: 

• Kristine Vinje Haukaas 

• Fredrik Salhus 

• Kristian Skjold 

 

Forslagsstillerne ble presentert på følgene nettside: 

http://www.uib.no/kmd/108461/kandidater-til-fakultetsstyret-ved-kmd 

 

Av disse forslagene var det kun ett forslag som kom inn i rett tid og på rett måte, de to andre ble, 

som tidligere nevnt, foreslått av valgstyret. Alle de foreslåtte var valgbare. 

Valgstyret godkjente forslagene. 

 

Kandidater til Gruppe D 

Institutt for kunst: 

• Lisa Hallberg 

• Astrid Hjortdal 

• Maria Toll 

• Fridtjof Wesseltoft 

 

Griegakademiet – Institutt for musikk: 

• Susanne Lohne Iversen 

• Kristina Thu 

 

Institutt for design: 

• Tonje Lona Lensberg 

• Tuva Marie Granseth Røisli 

• Sandra Abelsnes Stokka 



 

Forslagsstillerne ble presentert på følgene nettside: 

http://www.uib.no/kmd/108461/kandidater-til-fakultetsstyret-ved-kmd 

 

Valgavviklingen 

Valgstyret kunngjorde forslagene ved oppslag på fakultetets nettsider, facebook og per e-post til de 

ansatte og studenter. Valget ble gjennomført som preferansevalg i den elektroniske valgløsningen 

levert av USIT ved UiO. 

Valgperioden var fra 13. juni kl. 14:00 til 21. juni. mai kl. 12:00. 

Det ble sendt e-post med valginformasjon da valget åpnet, samt påminnelser før det ble 

avsluttet. 

 

Valgdeltakelse 

Gruppe A: 

Kunst  66,67% 

Musikk 60% 

Design 66,%67 

Gruppe B:   50% 

Gruppe C:   56,41% 

Gruppe D: 

Kunst 5,56% 

Musikk 4,15% 

Design 3,08% 

 

Valgoppgjøret 

Valgstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design ved nestleder Geir Harald Samuelsen mottok 

resultatet (fil fra valgoppgjørssystemet). Valgstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design ble 

orientert om valgoppgjøret den 22. juni. 

 

Kjønnsbalanse 

«Likestillingsloven § 13 fastsetter at det skal være kjønnsbalanse når et offentlig organ nedsetter 

eller velger utvalg, styrer, mv. I valgreglementet for UiB kommer det til uttrykk § 16 ved at 

likestillingslovens bestemmelser skal følges innen den enkelte valgkrets så langt det er mulig.» 

I KMDs valgreglement – bestemmelse for kjønnsbalanse står følgende:  

«Dersom det underrepresenterte kjønn ikke oppnår minst 40 % gjennom ordinære valg, skiftes valgte 

representanter ut med valgte vararepresentanter inntil 40 % representasjon av begge kjønn er 

oppfylt for styret som helhet. Utskiftingen skjer i følgende rekkefølge:  



1. Valgt representant skiftes ut med vararepresentant fra underrepresentert kjønn fra den gruppen, 

A eller D, som har svakest representasjon av det underrepresenterte kjønn.  

Med dette som bakgrunn har valgstyret gjort en utskiftning i gruppe D, som var den gruppen som 

hadde svakest representasjon av det underrepresenterte kjønn. Institutt for kunst var eneste 

valgkrets med mannlig kandidat (foreslått av valgstyret). Denne kandidaten blir dermed fast medlem, 

mens opprinnelig valgt kandidat blir 1. vara. 

 

Resultatet 

Valgt som medlemmer og varamedlemmer: 

KUNST- Gruppe A: 

Valgt: Thomas Pihl 

1. vara: Christine Hansen 

2. vara: Annette Marie Kierulf 

3. vara: Frans Jacobi 

 

MUSIKK- Gruppe A: 

Valgt: Wolfgang Schmid  

1. vara: Thomas T. Dahl 

2. vara: Signe Bakke 

3. vara: Harald Bjørkøy 

 

DESIGN - Gruppe A 

Valgt: Åse Huus 

1. vara: Mette L'Orange 

2. vara: Eli-Kirstin Eide 

3. vara: Gustav Kvaal 

 

Gruppe B 

Valgt: Sunniva Storlykken Helland 

1. vara: Kjetil Traavik Møster 

2. vara: Sabine Barbara Anna Popp 

 



Gruppe C 

Valgt: Kristine Vinje Haukaas 

1. vara: Fredrik Malmedal Salhus   

2. vara: Kristian Skjold     

 

 

KUNST- STUDENT - Gruppe D 

Valgt: Fridtjof Arneberg Wesseltoft 

1. vara: Maria Toll 

2. vara: Lisa Hallberg 

2. vara: Astrid Krogh Hjortdal 

 

MUSIKK- STUDENT Gruppe D 

Valgt: Susanne Lohne Iversen 

1.vara: Kristina Thu 

 

DESIGN - STUDENT Gruppe D 

Valgt: Tonje Lona Lensberg 

1. vara: Tuva Marie Granseth Røisli 

2. vara: Sandra Abelsnes Stokka 

 

Valgstyrets vedtak 

Det vises til redegjørelsen ovenfor. På bakgrunn av denne gjør valgstyret ved Fakultet for kunst, 

musikk og design følgende vedtak: 

Valgene av representanter for gruppe A, B, C og D til fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og 

design for perioden 01.8.2017-31.7.2021 godkjennes. 

 

Klage 

Klagefristen settes til 14. juli kl. 12:00. Eventuelle klager sendes til valgstyret ved Fakultet for kunst, 

musikk og design. 

 

Bergen, 27. juni 2017 



 

 

Anette Andersen     Geir Harald Samuelsen 

leder       nestleder    

             

 

 

 

Bente Irminger                                                                            Ruben Sverre Gjertsen 

 


