Valgsekretariatet
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø

Godkendt

Sagsbehandler:
Sine Sø Kristensen / Ib Munk
Telefon: 9940 77618 / 9940 7285
E-mail:
valgsekretariatet@adm.aau.dk

Referat af møde i Valgudvalget
Onsdag den 25. august 2021

Dato: 08-09-2021
Sagsnr.: 2021-021-00170

Virtuelt møde

Deltagere: Sten Bønsing (formand), Kirsten Mølgaard, Olena Kalyanova Larsen, Berit Klitgård Jakobsen og
Louiza Bohn Thomsen og Jens Kirk
Afbud: Phillip Sperling
Øvrige deltagere: Maria Lund Kallestrup, Sine Sø Kristensen og Ib Munk (referent)

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste (30. november 2020)
Referatet blev godkendt.
3. Godkendelse af delvalgene omfattet af ordinært valg 2021
Valgsekretariatet præsenterede valgdata og gennemgik oprettelsen af nyt akademisk råd og ph.d.-udvalg for
det nye sammenlagte SSH-fakultet. Rektor og bestyrelsen har i forhold til det nye akademiske råd givet
dispensation til, antallet af medlemmer og forholdet mellem VIP og studerende ikke følger vedtægtens
forskrifter (nærmere beskrevet i bilag 3).
I forhold til gennemgangen af ønsker til repræsentationsområde opdeling til akademisk råd for det nye SSHfakultet, hvor der blev udtrykt bekymring for, at den ønskede opdeling vil kunne give nogen skævheder især
på VIP-siden, idet ikke alle institutter er sikret plads i rådet.
Valgudvalget bad Valgsekretariatet kontakte SSH-fakultetet for at sikre sig, at om man er opmærksom på, at
der er en valgteknisk mulighed for, at der ved valget kan ske en forholdsvis skæv fordeling af mandaterne
med den ønskede repræsentationsområdeopdeling. Valgudvalget er indstillet på at godkende den ønskede
repræsentationsområde opdeling, hvis det bekræftes, at man fastholder ønsket. Valgudvalget er ligeledes
indstillet på at godkende et andet ønske under forudsætning af, at der ikke ved opdeling af
repræsentationsområde kan ske udelukkelse af en bestemt gruppe fra valg. Valgsekretariatet afstemmer
udfaldet af kontaktet til SSH-fakultetet med valgudvalgets formand.
Valgudvalget godkendte i sammenhæng hermed, at valgperioden for det nye nyt akademiske råd og det nye
ph.d.-udvalg allerede starter fra 1. januar 2022 og ikke 1. februar 2022, som de øvrige organer, der afholdes
valg til i år.
Delvalgene blev derudover i sin helhed blev gennemgået, og det blev konkluderet, at der ikke var mange
ønsker til ændringer i valgdata i år, så valgudvalget godkendte de øvrige ønsker til valgdata. Valgudvalget
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godkendelse er forudsætning af, at ingen ”repræsenteres ude” dvs. at opdeling af repræsentationsområder
sker således, at der ikke udelukker en bestemt gruppe vælgere fra valg.
Nyt efter mødets afholdelse:
Valgsekretariatet har efter mødets afholdelse været i kontakt med relevante parter fra SSH-fakultetet, som
har meddelt, at de ”er bevidste om den udfordring, der kan komme med at enkelte institutter sætter sig på
alle mandater i rådet. Dog har det for Akademisk Råd været mere vigtigt, at der skal være paritet mellem
fakulteterne end hensynet til repræsentation fra de enkelte institutter. Dekanen er dermed indstillet på, at
udfaldet af valget kan blive en skæv repræsentation mellem institutterne”. Valgsekretariatet foretager sig
således ikke yderligere.
4. Godkendelse af tidsplan for ordinært valg 2021
Tidsplanen for valget blev godkendt.
5. Fastlæggelse af mødedatoer for resten af 2021
Valgsekretariatets fremlagte forslag til mødedatoer blev godkendt. Møde for stemmeoptælling mv. den 26.
november 2021 fremskyndes til kl. 11 i stedet for som vanligt kl. 12.
6. Orientering vedr. valgkommunikation 2021 v/Valgsekretariatet
Valgudvalget blev orienteret om den indsats, som er påtænkt omkring valgkommunikationen, og de
ressourcer, som er til rådighed hertil. Valgudvalget tog orienteringen til efterretning.
Valgudvalget lagde i den forbindelse vægt på, at de ønsker, at der aktivt med kommunikationen opfordres til
mangfoldighed og ligestilling mellem mænd, kvinder, etnicitet, sprog mv. i forhold til opstilling og generel
deltagelse i valghandlingen.
7. Eventuelt
Valgsekretariatet orienterede om, at studenterrepræsentant, Philip Sperlings mandat i valgudvalget udløber
til september, og at Studentersamfundet har indstillet et nyt medlem, som rektor nu anmodes om at
godkende. Valgsekretariatet orienterede om, at de i den forbindelse vil foreslå, at udpegningsperioden
fremadrettet for nye studentermedlemmer udløber før valgudvalgets første møde ultimo august, således at
de nye studentermedlemmer altid sidder med i udvalget for hele møderækken knyttet til et ordinært valg.
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