
Studentparlamentet ved UiO SP/SU-valgprotokoll del 2

SP/SU-VALGPROTOKOLL DEL 2
Denne delen av malen skal benyttes av valgstyret om valgallmøtet vedtok å benytte valgform A 
(urnevalg som preferansevalg).

Valgkrets (fakultet):

1 Forberedelse

1.1 Annonsering av frist for fremming av kandidatur
Fristen for fremming av kandidatur ble satt til kl. _______ den _________________

Fristen ble annonsert den:

Fristen sammen med valgstyrets kontaktinformasjon ble annonsert på følgende måte:

1.2 Godkjente kandidater
En liste med kandidatene som ble godkjent av valgstyret skal vedlegges protokollen.

1.3 Annonsering av valget
Annonseringen av valget startet den:

Annonseringen av valget foregikk på følgende måte:

2 Stemmegivning

2.1 Stemmesedler
Valget var [   ] papirbasert [   ] elektronisk

2.2 Tid
Valgstart var kl. _______ den _________________

Valgslutt var kl. _______ den _________________

2.3 Valgurner (kun hvis valget var papirbasert)
Valgurnene var utplassert følgende steder:

Fra valget startet og til stemmene var talte var valgurnene under oppsyn av et valgstyremedlem 
eller en valgfunksjonær, eller på annen måte sikret for å forhindre at uvedkommende fikk tilgang:

[   ] Ja [   ] Nei
Hvis nei, må situasjonen gjøre rede for på et eget ark som skal vedlegges.
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3 Valgoppgjøret

3.1 Tallgrunnlaget
Antall stemmeberetigede i kretsen:

Antall avgitte stemmer:

Valgdeltagelse:

Antall forkastede stemmer:

Antall gyldige stemmer:

Obs! Utregning av preferansevalget skal følge vedlagt.

3.2 Valgvinner
Valgt som SP/SU-representant ble:
(Notér navn, postadresse, telefonnummer og epostadresse.)

Med vara:

4 Godkjenning
Med vår underskrift bekrefter vi at valgprotokollen med eventuelle vedlegg gir et riktig bildet av 
valgprosessen og at denne, iht. det vi kjenner til, har vært rettferdig.

Antall vedlegg (ark):

_________________________
(Valgstyrets leder)

_________________________                                           _________________________

_________________________                                           _________________________

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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