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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste (25. august 2021)
Referatet blev godkendt.
3. Orientering om status for ordinært valg og ekstraordinært valg 2021
Valgsekretariatet orienterede om valgprocessens status.
Der har været afholdt en spørgetime med studenterorganisationerne.
Der er i valgprocessen sket en sammenlægning af Studienævnet for Erhvervsøkonomi og Studienævnet for
Revision. Dette er efter aftale med Sten Bønsing håndteret ved at de 2 studienævn blevet slået sammen
efter at opstillingsperioden var gået i gang. Der var på det tidspunkt ikke nogen opstillede.
Der har været en løbende dialog med Studentersamfundet. Studentersamfundet har oplyst, at det er deres
oplevelse, at det har været svært at motivere de studerende som er kommet til AAU i 2020-21 til at deltage i
det studenterpolitiske arbejde, fordi de ikke har oplevet ret meget af de forskellige sociale aktiviteter som
studenterorganisationerne tilbyder. På den måde kommer corona til med en slags tilbagevirkende kraft, at
spille ind på motivationen til at stille op til valg. Valgsekretariatet har dog indtryk af, at det alligevel er blevet
nogenlunde indhentet i slutspurten.
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Valgsystemet har fungeret som det skal. Valgsekretariatet har kun observeret én fejl som kan henføres til
valgsystemet. Valgsekretariatet har her måtte hjælpe kandidaten på listen i mål med stille op da systemet
ikke ville vise hendes accept af listeinvitation.
Valgsekretariatet har kun haft få henvendelser fra studerende som ønskede at få bekræftet, at de har
indsendt deres liste. Ved login efter afsendelse af listeønske kan det nu ses at listen er indsendt.
Valgsekretariatet har løbende i valgprocessen kontaktet listekoordinatorer med samme listenavne eller med
listenavne som er i strid med valgreglerne. Der har ikke været problemer med at få ændret listenavne.
Valgsekretariatet har udsendt mail til de studerende 2 gange med oplysning om organer uden opstillede og
ligeledes 2 gange til institutterne med oplysning om organer uden opstillede.
Efter opstillingsperiodens afslutning og inden indsigelsesfristens udløb har der været en del henvendelser
om sammenlægning af lister og ønsker om at lister kommer under studentersamfundet. Hertil kommer
ændring af listenavne generelt. Disse ændringsønsker er i hovedsagen blevet imødekommet.
Valgsekretariatet har i år forsøgt at udtrække oversigten over opstillede ud direkte fra valgsystemet. Det er
ikke den fremgangsmåde der har været brugt indtil nu i det elektroniske valgsystem. Erfaringen er, at der
ikke er nogen reel lettelse og at en manuel opsætning af oversigterne nok vil være at foretrække med mindre
at valgsystemet får en bedre facilitet fra centralt hold.

4. Orientering vedr. godkendt sammenlægning af Erhvervsøkonomi og Studienævn for Revision efter
opstillingsperiodens begyndelse
Valgudvalget tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.
5. Godkendelse af anmeldte kandidater og anmeldte listeforbund ved ordinært valg 2021
Valgudvalget gennemgik de anmeldte kandidater og listeforbund og godkendte anmeldelserne.
6. Stillingtagen til evt. konkrete indsigelser vedr. opstillinger ved ordinært og ekstraordinært valg
2021
Valgudvalget gennemgik de enkelte indsigelser og traf følgende beslutninger jf. bilag 5
Indsigelse 1: Opstilling godkendt af valgudvalget.
Indsigelse 2: Afvist af valgudvalget med den begrundelse, at listen ikke er indsendt rettidigt.
Indsigelse 3: Afvist af valgudvalget med den begrundelse, at listen ikke er indsendt rettidigt.
Indsigelse 4: Afvist af valgudvalget med den begrundelse, at kandidaten har haft korrekt valgret og derfor har
haft mulighed for at opstille til det organ hun angiver inden for fristen.
Indsigelse 5: Afvist af valgudvalget med den begrundelse, at der har været givet ens information til alle
studerende på AAU uanset hvilket campus.
Indsigelse 6: (fremgår ikke af bilag 5, men blev vist på projektor) opstilling godkendt af valgudvalget.
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7. Stillingtagen til henvendelse fra SAMF-dekan vedr. udvidelse af mandattal i Studienævn for
Økonomi
Valgudvalget godkendte den ønskede ændring af mandattallet således, at dette kommer til at gælde for den
kommende valgperiode.
8. Eventuelt
I.a.b.
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