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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste møde (12. november 2021)
Referatet blev godkendt.
3. Orientering om valghandlingerne
Valgsekretariatet orienterede om valghandlingerne
Afstemningen til årets valg er forløbet planmæssigt.
Der har været få henvendelser vedr. valgret og generelle problemer med at komme ind og stemme.
Der har været et enkelt ønske om opstilling på samme liste, som vi ikke har fået fuldført i valgsystemet. Vi
har heller ikke kvitteret for, at vi har nået det (AAU Studentersamfundet/Studentersamfundet). Det er
Akademisk råd for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Repræsentationsområde: Institut
for Kommunikation og Psykologi og Institut for Kultur og Læring. De er kommet til at stå som de har indsendt,
ændringsønsket blev indsendt efter opstillingsfristens udløb. Vi har beklaget og har ikke hørt yderligere.
Stemmeprocenterne historisk og aktuelt
2012: 19,36 %
2013: 19,05 %
2014: 19,34 %
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2015: 18,52 % (bemærk også inkl. VIP og TAP)
2016: 14,76 %
2017: 18,08 %
2018: 20,31 %
2019: 18,66 % (VIP: 53,42 %, TAP: 54,30 %)
2020: 15,50 %
2021: 17.67% (VIP: 56,28%)
Stemmeprocenten til bestyrelsesvalget var 16,37 % i 2021.
Stemmeprocenten er som forventet henset til de udfordringer vi bl.a. har hørt om fra Studentersamfundet
ifht. skabe engagement omkring det studenterpolitiske arbejde.
Der er 31 kampvalg ud af 123 mulige dvs. 25,2 %. Materiale udarbejdes til Studiemiljøråd, hvis nogen har
interesse i yderligere informationer.
Der har været en ny ærgerlig tendens i år til at de studerende klager over hinanden adfærd i forbindelse med
valgkampen. Nærmere herom under pkt. 4.
Der har været en enkelt henvendelse vedr. udsendelse af valgkampsmateriale via AAU’s mailliste. Denne
henvendelse indeholdt ønske om at få valgudvalget godkendelse til udsendelse af mail, da valgreglerne kan
meddele tilladelse til dette. Efter aftale med Sten Bønsing traf han en formandsbeslutning og der er sendt en
afgørelse i form af et afslag.
Valgudvalget tog orienteringen til efterretning.

4. Henvendelser vedr. førelse af valgkamp
Valgsekretariatet orienterede om de henvendelser der har været vedrørende førelse af valgkamp.
Én henvendelse fra Studentersamfundet om adfærd fra en kandidat fra ESA blev gennemgået med henblik
på Valgudvalget afgørelse.
Et enigt Valgudvalg besluttede, at den adfærd som henvendelsen drejer sig om efter udvalgets vurdering
ikke er en overtrædelse af valgreglernes § 27, stk. 1.
Herefter blev Valgudvalget forelagt de henvendelser omkring adfærd til orientering.
Valgudvalget tog orienteringen til efterretning og konkluderede at der ikke blandt de øvrige henvendelser er
overtrædelser af valgreglernes § 27, stk. 1.
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5. Orientering om proces for besættelse af ubesatte mandater inden for valggruppe 1 og 4
Valgsekretariatet orienterede om den kommende proces for besættelse af ubesatte mandater inden for
valggruppe 1 og 4.
Valgudvalget tog orienteringen til efterretning.
6. Mulig ændring af valgreglementet i forhold til ophængning af plakater
Valgsekretariatet orienterede om, at det kan forventes at Rektorsekretariatet beder
studenterorganisationerne om at komme med et fælles forslag til ændring af valgreglementet, i forhold til den
periode hvor der må ophænges valgplakater op på campus.
Baggrunden herfor er, at nogle studenterorganisationer finder den hidtidige periode for kort i forhold til de
ressourcer som anvendes på at lave plakater.
Valgudvalget tog orienteringen til efterretning.
7. Eventuelt
I.a.b.

8. Opgørelse af valget
Valgudvalget opgjorde valget og udpegede de opstillede som skal besætte de ledige mandater.
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