
Arbeidsinstruks for Studenttingets Valgnemnd NMBU   

Vedtatt på Studentting 2, 2016. 15.03.16. 
     

Med «valg» forstås alle valg gjort av studentting og alle urnevalg hvor hele studentmassen har 
stemmerett. Dvs ikke institutt- eller fakultetsvise valg   
Formål   

 Valgnemnda skal sørge for at valg til studentdemokratiet ved NMBU blir 
gjennomført etter vedtektene, spesielt Kapittel 5: valg  
 
Sammensetning og møter   
 Valgnemnda består av fire medlemmer.  
Organisasjonssekretær i studenttinget fungerer som sekretær for valgnemnda og har 
ikke stemmerett   
 Valgnemnda velger sin egen leder. Ved stemmelikhet teller leders stemme 
dobbelt   
 Leder i valgnemnda og Organisasjonssekretær kan kalle inn til 
møter.  Organisasjonssekretær har møterett på valgnemndas møter med mindre leder 
av valgnemnda ser det hensiktsmessig med et lukket møte.  
 Alle valgnemndas direkte valgte representanter har møteplikt til valgnemndas 
møter.   
 Valgnemnda er vedtaksdyktige når minst 60% av medlemmene er tilstede   
 Medlemmer av valgnemnda kan ikke stille til valg i valgnemndas virkeperiode, 
med unntak av gjenvalg til valgnemnda.   

 
Arbeidsoppgaver   

 Valgnemnda skal sørge for at det er gode kandidater til alle valg som 
valgnemnda er ansvarlig for.   
 Valgnemnda skal samarbeide med Studentrådene for å få en oversikt over 
mulige kandidater   
 Valgnemnda skal søke blant alle NMBUs studenter for å finne gode kandidater til 
valg, og etterstrebe at alle studiekulturer, begge campus og alle kjønn er representert 
blant kandidatene   
 Valgnemnda er saksforbereder til alle valgsaker på Studentting. 

 Valgnemnda kan innstille på kandidater til valg. Medlemmer av valgnemnda kan 
ta ut dissens på innstillingen ved uenighet og ved spørsmål om habilitet.  
 Valgnemnda skal, sammen med studentrådene og AU, sørge for at god 
informasjon når ut til alle studenter om aktuelle verv, og oppfordre kandidater til å 
stille.   
 Valgnemnda skal tilstrebe å få kandidatpresentasjoner til sakspapirer og 
Studentting. 

 
Annet   



 Medlemmene i valgnemnda bør inviteres og møte på Studenttingets møter og 
arrangement    

 

 


