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Referat til valgudvalgsmøde den 21. august 2020 
Hermed fremsendes referat fra møde i Aalborg Universitets Valgudvalg fredag den 21. august 2020, kl. 
13.30-15.00 vedr. ordinært valg 2020 for studerende til alle organer. Mødet fandt sted på Fredrik Bajers Vej 
7K, lokale 2.02.

Indbudte deltagere

Valgudvalget: Sten Bønsing (formand), Kirsten Mølgaard, Erika G. Spaich, Phillip Sperling, 
Berit Klitgård Jakobsen, Olena Kalyanova Larsen og Jens Kirk

Valgsekretariatet: Maria Lund Kallestrup og Ib Munk (referent)

Fraværende: Philip Sperling. 

Andet: Olena Kalyanova Larsen og Berit Klitgård Jakobsen deltog virtuelt. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste møde

Formanden bemærkede, at der har været et valgudvalgsmøde i forbindelse med opgørelsen af de 
udskudte valg 2019/2020, som retteligt er det seneste valgudvalgsmøde. Med denne bemærkning 
blev referatet godkendt.

3. Godkendelse af delvalgene omfattet af ordinært valg 2020 
 
Delvalgene blev gennemgået og godkendt. Se dog nederst under NYT.

4. Godkendelse af tidsplan for ordinært valg 2020

Tidsplanen blev gennemgået og godkendt.

5. Fastlæggelse af mødedatoer for resten af 2020

Det blev bestemt, at afstemningen skal finde sted fra d. 24. november til d. 27. november 2020 og at 
valgopgørelsen skal finde sted d. 30. november 2020. Samme dag vil valgresultatet blive 
offentliggjort og klagefristen fastsættes jf. valgreglernes § 45, stk.1. til d. 7. december 2020 kl. 1400.
Næste møde i valgudvalget blev fastsat til d. 12. november 2020 kl. 1300.



 

6. Orientering vedr. valgkommunikation 2020

Valgsekretariatet orienterede om, at der afholdes møde med AAU-kommunikation d. 24. august 
2020 med henblik på, at få aftalt de tiltag, som kan bidrage mest muligt til at fremme 
valgdeltagelsen.

Jens Kirk opfordrende til, at det i kommunikationsindsatsen betones, at de opstillende 
studenterorganisationer bør tænke diversitet ind i opstillingsbestræbelserne, således at køn og 
etnicitet i højere grad afspejler alle universitetets studerende. Valgudvalget tilsluttede sig dette 
synspunkt. 

7. Eventuelt

Der blev orienteret om, at Maria Lund Kallestrup vikarierer for Sine Sø under hendes barselsorlov.

Erika G. Spaich  oplyste, at Louiza Bohn Thomsen (SUND) kommer tilbage fra sin barsel den 13. 
november 2020, hvormed Erika udtræder. 

NYT:

Efter mødets afslutning blev valgsekretariatet opmærksom på, at ønsket fra Institut for Økonomi og 
Ledelse, om repræsentationsområdeopdeling for henholdsvis Studienævn for Økonomi og 
Studienævn for Erhvervsøkonomi, udelukker de studerende som er tilknyttet instituttet under 
Studienævn for MBA/HD og under Studienævn for Revision.

Efter at have vejledt Institut for Økonomi og Ledelse herom, ønsker Instituttet, som hidtil, ikke nogen 
repræsentationsområdeopdeling til valg for Institutrådet.

Det samlede antal delvalg er herefter 112.

Således passeret

Ib Munk
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