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SP/SU-VALGPROTOKOLL DEL 1
Denne malen skal benyttes ved valg av studentutvalgsrepresentanter (SP/SU-representanter) til 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Protokollens del 1 omfatter valgallmøtet.

Valgkrets (fakultet):

1 Innkalling

1.1 Fastsettelse av tid
Studentutvalget fastsatte tid for valgallmøtet på sitt møte den:

1.2 Annonsering
Innkalling med tid og sted ble annonsert den:
Annonseringen skal skje senest to uker før allmøtet.

Innkallingen ble annonsert på følgende måte:

2 Valgallmøte

2.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ble innkallingen godkjent: [   ] Ja [   ] Nei

Var det noen innsigelser: [   ] Ja [   ] Nei
Hvis ja, må det gjøres rede for innsigelsene på et eget ark som skal vedlegges.

Standard dagsorden:
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2 Fastsettelse av representantens valgperiode.
3 Valg av valgform.
4 Valg av valgstyre (kun hvis valgform A ble valgt).
5 Valg av valgstyrets leder (kun hvis valgform A ble valgt).
6 Valg av representant (kun hvis valgform B ble valgt).
7 Valg av to personer til å underskrive valgprotokollen.

Ble standard dagsorden brukt: [   ] Ja [   ] Nei
Hvis nei, må den aktuelle dagsordenen legges ved.

2.2 Valgperiode
Valgperiode: [   ] Vanlig valgperiode: 1. juli ________ til 30. juni ________

[   ] Annen valgperiode:
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2.3 Valgform
Valget skjer normalt ved urnevalg, enten papirbasert eller elektronisk. Urnevalget skal avholdes 
som preferansevalg, iht. UiOs valgreglement. Valgallmøtet har imidlertid anledning til å benytte 
forenklet valg, dette må i så fall vedtas enstemmig av valgallmøtet. Med forenklet valg menes alt 
annet enn urnevalg som preferansevalg.

Følgende vedtak ble fattet på det lokale valgallmøtet:

[   ] Valgform A: Valgallmøtets flertall vedtok å avholde urnevalg som preferansevalg

[   ] Valgform B: Valgallmøtet vedtok enstemmig å avholde forenklet valg. Forenklingen innebar 
at valgallmøtet valgte SP/SU-representanten og dens vara under selve valgallmøtet. 

[   ] Valgform C: Valgallmøtet vedtok enstemmig å avholde forenklet valg. Forenklingen innebar 
at studentutvalget ble gitt fullmakt til å oppnevne SP/SU-representanten og dens vara på et 
ordinært møte i studentutvalget.
Obs! Referat fra studentutvalgsmøtet hvor representanten ble valg må foreligge senest ved  
representantens første møte i Studentparlamentet.

[   ] Valgform D: Valgallmøtet vedtok enstemmig å avholde forenklet valg. Forenklingen innebar 
en vedtakstekst som ble foreslått under valgallmøtet.
Vedtaksteksten skal følge med protokollen på et eget ark. 

Vedtaket om valgform ble fattet med følgende stemmefordeling:

Antall for : ________ Antall mot: ________ Antall avholdende: ________

2.4 Valg av valgstyre (kun hvis valgform A ble valgt)
Valgstyrets mandat er å administrere hele valget på vegne av valgallmøtet.

Følgende ble valgt (normalt inntil fem):
(Notér navn, telefonnummer og epostadresse.)

2.5 Valg av valgstyrets leder (kun hvis valgform A ble valgt)
Valgt av allmøtet som leder ble:
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2.6 Valg av representant (kun hvis valgform B ble valgt)
Valgt som SP/SU-representant etter preferansevalgmetoden ble:
(Notér navn, postadresse, telefonnummer og epostadresse.)

Med vara:

2.7 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Følgende personer ble valgt:
(Notér navn, telefonnummer og epostadresse.)

2.8 Oppmøte og avslutning
Dato: Sted:

Klokkeslett start: Klokkeslett slutt:

Antall stemmeberettigede på valgallmøtet:

Antall studenter i valgkretsen:

Valgdeltagelse:

3 Godkjenning
Med vår underskrift bekrefter vi at protokollen med eventuelle vedlegg er en riktig gjengivelse av 
valgallmøtet.

Antall vedlegg (ark):

_________________________                                           _________________________

Etter utfylling leveres protokollen til Studentparlamentets sekretariat for arkivering.

Hvis du har spørsmål til valg av SP/SU-representanter eller valgprotokollen er du velkommen til å 
sende epost til: kontrollkomiteen@studentparlamentet.uio.no
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