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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. Strøket siste det 

§2. Virkeområde 

Dette valgreglementet gjelder for urnevalg til Studenttingets forsamling. 

§3. Studenttingets valgkomité 

Valgkomiteen og leder for valgkomiteen velges på siste møte i høstsemesteret. Valgkomiteen 

skal bestå av 3 representanter. Valgkomiteens arbeid må begynne i god tid for valget. 

Valgkomiteen har i samarbeid med Studenttingets leder og/eller nestleder ansvar for:  

• å organisere og gjennomføre valg til Studenttingets forsamling 

• Å godkjenne valglister og sørge for at valgurne er bemannet etter gjeldende regler.  

 

§ 4. Stemmerettigheter 

Alle 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 urnevalg. 

2. Senest 3 virkedager før de ordinære valgdager skal valglistene være ferdig utarbeidet. 

Kandidater må melde seg innen kl. 12.00 denne dagen. Kl. 14.00 samme dag skal valglistene 

kunngjøres ved oppslag på høgskolen og studentboligene.  

3. Stemmesedler som er kopiert og mangfoldiggjort er ikke tillatt og skal forkastes.  

4. Valget foregår over en eller to dager (se ellers bestemmelse om forhåndsstemming).  

5. Urnene skal til enhver tid være bemannet av to studenter, hvorav minst én ikke selv stiller til 

valg. 

6. Avkrysningen skal foregå i egne avlukker. Eventuelt skal studentene på annen måte få være 

skjermet ved avkrysningen. 

7. Urnene låses inn i et av HiMs administrative lokaler i de tidsperioder hvor de ikke er 

bemannet (utenom valgtidene).  

8. Valget foregår ved flertallsvalg. 
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9. Ved stemmelikhet benyttes loddtrekning, så fremt dette ikke bryter med gjeldende lovverk. 

10. Opptellingen foretas av valgkomiteen, leder/nestleder for Studenttinget og observatør fra 

HiMolde/SiMolde. 

11. Alle urnevalg må være avsluttet innen utgangen av april. 

12. Første møte (konstitueringsmøte) må være avholdt innen 15. mai. 

§6. Forhandstemming 

Det skal være anledning til å forhåndsstemme ved valget. Denne forhåndsstemmingen skal foregå 

2 virkedager forut for valget. Det skal være mulighet for å gå inn i et nøytralt rom for å foreta 

selve avkrysningen. Stemmeseddelen legges først i en blank konvolutt. Denne konvolutten legges 

så i en konvolutt påført navn og avdeling. Deretter legges konvolutten i urnen. 

Forsamlingen kan med 2/3 flertall vedta andre prosedyrer for forhåndsstemming ved neste 

urnevalg.  

§7. Kunngjøring av valgresultat 

Når stemmesedler er talt opp, skal valgresultatet så raskt som mulig kunngjøres ved oppslag på 

Høgskolen og e-post til alle studenter. Valgresultatet skal også forelegges forsamlingen sammen 

med rapport fra valget på første møtet etter valget. 

§ 8. Suppleringsvalg dersom verv ikke fylles 

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

representanter til disse vervene suppleres inn av Studenttinget i ettertid. 

§9. Ikrafttredelse 

Reglementet trer i kraft 21. mars 2007. 

 

Valgreglementet ble oppdatert sist: 24. april 2019. 


