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§1. Innledning 

Dette valgreglementet må sees i sammenheng med Studenttingets vedtekter. 

Studenttinget står som den formelle arrangør av studentvalget. Dette betyr at Studenttinget har 

det operative ansvaret og følgelig skal være nøytrale i gjennomføringen av valget. Studenttinget 

har ansvar for å kunngjøre valget, samt spre nøytral valginformasjon.  

§2. Virkeområde 

Dette valgreglementet gjelder for valg til Studenttingets forsamling. 

§3. Studenttingets valgkomité 

Valgkomitéen og leder for valgkomitéen velges på første møte høstsemesteret. Valgkomitéen 

skal bestå av 2-4 representanter. Valgkomitéens arbeid må begynne 2 måneder før valget 

Valgkomitéen har ansvar for:  

• å organisere og gjennomføre valg til Studenttingets forsamling 

•  å utarbeide protokoll for valget og presentere denne 

§ 4. Stemmerettigheter 

Alle semesterregistrerte studenter ved Høgskolen i Molde er stemmeberettiget ved valg til 

Studenttingets forsamling. 

Når det gjelder stemmer på avdelingsnivå, er det bare studenter ved den aktuelle avdelingen som 

kan avgi stemme. 

Representanter til forsamlingen velges avdelingsvis. 

§5. Gjennomføring av valget 

1. Studenttingets forsamling skal velges ved valg. Valgkomiteen bestemmer hvordan valget 

gjennomføres. 

2. Valgkomitéen setter frist for forslag på kandidater. Kandidater må melde seg 2 uker før 

valgdato. Kandidater kunngjøres senest 7 dager før valget. 

3. Valget foregår over to dager.  

4. Valget foregår ved flertallsvalg. 

5. Ved stemmelikhet, gjøres det et nyvalg. Om det fortsatt er stemmelikhet, benyttes 

loddtrekning. Valgkomitéen gjennomfører trekningen i samråd med organisasjonskonsulent, 

så lenge dette ikke bryter med gjeldende lovverk. 

6. Alle valg må være avsluttet innen utgangen av april. 

Første møte (konstitueringsmøte) må være avholdt innen 15. mai, og her konstituerer 

forsamlingen seg selv. 
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§6. Kunngjøring av valgresultat 

Når valget er avsluttet og resultatet foreligger, skal valgresultatet så raskt som mulig kunngjøres 

for alle studenter ved Høgskolen. Valgresultatet skal forelegges forsamlingen på første møtet 

etter valget. 

§7. Suppleringsvalg dersom verv ikke fylles 

Dersom en skulle komme i den situasjon at enkelte verv ikke er besatt etter et valg, må 

representanter til disse vervene suppleres inn av Studenttinget i ettertid. 

1. Supplering til avdeling og verv i arbeidsutvalget gjennomføres ved at student presenterer 

seg til forsamlingen og velges inn ved flertallsvalg eller akklamasjon.  

§8. Ikrafttredelse 

Reglementet trer i kraft 21. mars 2007. 

 

Valgreglementet ble oppdatert sist: 8. februar 2023. 


