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Referat af valgudvalgsmøde den 11.11. 2019
Deltagere
Valgudvalget:

Sten Bønsing (formand), Kirsten Mølgaard Nielsen, Berit Klitgård Jakobsen, Olena
Kalyanova Larsen, Jens Kirk, Erika Spaich og Philip Sperling.

Valgsekretariatet:

Sine Sø Kristensen, Ib Munk og Laura Høvring Møller (referent)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste møde den 19.august 2019
Bilag 1: Referat af valgudvalgsmøde den 19. august 2019.
3. Orientering om status for ordinært valg 2019 v/ Valgsekretariatet, herunder udfordringer med e-valgsystem samt forlængelse af opstillingsfrist.
4. Orientering om Rektors beslutning vedrørende valgret til ansatte i flexjob og på barsel jf. valgreglernes
§ 16.
5. Stillingtagen til konkrete indsigelser vedr. opstillinger ved ordinært valg 2019
Bilag 2: Indkomne ønsker og ændringer til kandidatanmeldelser efter fristen den 28. oktober kl. 12 (eftersendes)
6. Godkendelse af anmeldte kandidater og anmeldte listeforbund ved ordinært valg 2019
Bilag 3: Anmeldte kandidater ved ordinært valg 2019 samt angivelse af kampvalg (eftersendes)
Bilag 4: Anmeldte listeforbund ved ordinært valg 2019 (eftersendes)
7. Eventuelt

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
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2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste møde den 19.august 2019
Referatet jf. bilag 1 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering om status for ordinært valg 2019 v/ Valgsekretariatet, herunder udfordringer med e-valgsystem samt forlængelse af opstillingsfrist.
Valgsekretariatet orienterede om status for det ordinære valg 2019.
Der blev orienteret om tekniske problemer i forbindelse med opstillingsperioden:
-

En manglende opdatering i valgsystemet var skyld i problemer i begyndelsen af opstillingsperioden, men
problemet blev løst efter et par dage.
En fejl i AAU’s eget WAYF system var i weekenden d. 26.-27. oktober skyld i, at systemet var lukket ned.
Problemet blev løst mandag morgen og fristen for at stille op blev udskudt 24 timer til tirsdag d. 29.
oktober kl. 12.

Da de samme tekniske problemer kan forekomme under afstemningen, undersøger valgsekretariatet muligheden for at overvåge systemet i perioden.
Valgudvalget bifalder muligheden for overvågning af systemet og påpeger, at særligt de sidste 24 timer af
afstemningen er afgørende.

4. Orientering om Rektors beslutning vedrørende valgret til ansatte i flexjob og på barsel jf. valgreglernes § 16.
Formanden orienterede valgudvalget om, at Rektor har fastholdt valgudvalgets beslutning om valgret til ansatte på barsel, således at ansatte på barsel har valgret til universitetsvalget.
Formanden orienterede valgudvalget om, at Rektor har omgjort valgudvalgets beslutning om valgret til ansatte i flexjob, således at ansatte i flexjob ikke har valgret til universitetsvalget. Det begrundes med, at ansatte i flexjob ikke har stor nok tilknytning til universitet.

5. Stillingtagen til konkrete indsigelser vedr. opstillinger ved ordinært valg 2019
Valgudvalget besluttede følgende jf. indstillinger i bilag 2:






Valgudvalget besluttede at lade Luis Emilio Bruni, Carolin Demuth og Timothy Robert Merritt stille
op som ønsket. I beslutningen lagde valgudvalget vægt på, at de pågældendes kandidatlister var
synlige i e-valgsystemet, men at kandidaterne ikke havde fået indsendt dem til valgsekretariatet rettigdigt, hvilket de dog var af den overbevisning, at de havde. Det var således klart, at de havde haft
intention om at opstille inden for fristen.
Valgudvalget besluttede at afvise Čedomir Stefanovićs ønske om valgret til Ph.d.-udvalget for Det
Tekniske Fakultet for IT og Design. Den pågældende vil i sit afslag blive orienteret om muligheden
for at blive udpeget til udvalget af Rektor efter valget i fald, at der stadig er ledige pladser.
Valgudvalget besluttede at afvise Kim Tanja Hejselbak Nørgaards ønske om at stille op. Der blev i
afgørelsen lagt vægt på, at kandidaten har været for langsom til at kontakte valgsekretariatet. Kandidaten kontaktede ikke valgsekretariatet i opstillingsperioden, da hun ikke som forventet modtog en
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mail om invitation til valgliste, men kontaktede derimod først valgsekretariatet efter fristen for indsigelser d. 8/11 kl. 12.

Valgudvalget ytrede ønske om, at valgsystemet forbedres, så det bliver tydeligere/mere forklarende/mere
brugervenligt at stille op fremover.
Valgsekretariatet orienterede valgudvalget om, at de har forsøgt at sende opfølgende mails til listekoordinatorer, som ikke har færdiggjort og indsendt deres liste rettidigt.

6. Godkendelse af anmeldte kandidater og anmeldte listeforbund ved ordinært valg 2019
Valgudvalget gennemgik og godkendte de anmeldte lister og kandidater.
Valgudvalget godkendte ligeledes de anmeldte listeforbund.

7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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