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Referat valgudvalgsmøde den 14. februar 2019

Tilstede:
Valgudvalget:
Valgsekretariatet:

Sten Bønsing (formand), Kirsten Mølgaard Nielsen, Pia Britt Elberg, Frederik
Yde, Berit Klitgård Jakobsen, Olena Kalyanova Larsen og Jens Kirk
Sine Sø Kristensen og Ib Munk (referent)

Afbud:

Ingen afbud

Referat:
1)

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2)

Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste møde den 30. november 2018.
Bilag 1: Referat af valgudvalgsmøde den 30. november 2018.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3)

Drøftelse af forslag til ændring af valgreglerne.
Bilag 2: Nuværende valgregler med ændringsforslag om kommentarer fra både Valgsekretariatet
og formanden.
Bilag 3: Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag i hovedtræk.
Valgsekretariatet gennemgik forslag til ændring af valgreglerne (bilag 2), som er udarbejdet af
Valgsekretariatet og valgudvalgets formand.
Valgudvalget tilsluttede sig forslaget med følgende bemærkninger:
I forhold til ændringen af § 17, stk. 3, som har til hensigt at hjemle, at TAP’ere kan indgå i et
institutråd, de ikke er ansat i, men dog løser opgaver for, blev det bemærket, at ændringen ikke
nødvendigvis imødeser alle de nye organiseringsformer. Det blev fremhævet, at nogle institutter
har planer om at organisere sig via selvstændige administrative enheder, der ikke formelt er
organiseret på et institut, men som har institutter som funktionsområde. Med forslaget til ændringen
af § 17 vil der således fortsat ingen TAP’ere være ansat i de selvstændige administrative enheder,
og der er dermed ingen som vil kunne vælges til institutrådet. Valgudvalget besluttede på den
baggrund, at der skal udarbejdes et nyt forslag til formulering af § 17. Valgudvalget hører nærmere
fra Valgsekretariatet og valgudvalgets formand.

Samtidig besluttede valgudvalget at rette henvendelse til Hovedsamarbejdsudvalget for at gøre
opmærksom på den betydning, som ændringerne af TAP’ers ansættelsesmæssige status på
institutter har for deres valgbarhed til institutrådene.
4)

Orientering vedr. henvendelse til Studentersamfundet fra Formanden for Valgudvalget vedr.
Studentersamfundet valghjemmeside jf. beslutning på valgudvalgsmøde d. 12. november 2018.
Bilag 4: Henvendelse til Studentersamfundet.
Formanden for valgudvalget har den 1. februar 2019 rettet henvendelse til Studentersamfundet
grundet en opstillingsformular på Studentersamfundets hjemmeside i forbindelse med
opstillingsperioden til ordinært valg 2018. Opstillingsformularen var misvisende, idet man som
studerende kunne foranlediges til at tro, at man allerede var opstillet, idet man udfyldte formularen.
Det fremgik heller ikke af hjemmesiden, at man kun skulle udfylde formularen, såfremt man
ønskede at stille op for Studentersamfundet. Valgudvalget besluttede således på mødet den 12.
november at rette henvendelse til Studentersamfundet i forhold til dette. Valgudvalgets formand
henstillede med henvendelsen af 1. februar til, at Studentersamfundet i forbindelse med
næstkommende valg angiver mere fyldestgørende oplysninger på deres hjemmeside.
Studentersamfundet har kvitteret for modtagelsen af henvendelsen.
Valgudvalget tog formandens orientering om henvendelsen til efterretning.

5)

Eventuelt

