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Godkendt 

 

Referat af møde i Valgudvalget 

Torsdag den 12. november 2020 

Afholdt via Microsoft Teams kl. 13.00-14.30 

Valgsekretariatet 
Fibigerstræde 10 
9220 Aalborg Ø 
 
Sagsbehandler: 
Maria Kallestrup / Ib Munk 
Telefon: 9940 7325 / 9940 7285 
E-mail: 
valgsekretariatet@adm.aau.dk 
 
Dato: 16-11-2020 
Sagsnr.: 2020-021-00691 

 

 

Deltagere: Sten Bønsing (formand), Kirsten Mølgaard, Erika G. Spaich, Phillip Sperling, Berit Klitgård  

Jakobsen, Olena Kalyanova Larsen og Jens Kirk 

Afbud: Ingen 

Øvrige deltagere: Maria Lund Kallestrup og Ib Munk (referent)  

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Godkendelse af referat fra valgudvalgets seneste møde den 21. august 2020 

Referatet blev godkendt.  

3. Orientering om status for ordinært valg 2020 v/ Valgsekretariatet 

Valgsekretariatet oplyste, at opstillingsprocessen er forløbet planmæssigt. E-valgssystemet har i år ikke givet 
udfordringer. Som det fremgår af oversigten af opstillede lister og kandidater er der god interesse for at opstille. 
Såvel antallet af opstillede kandidater og antallet af unikke kandidater overstiger 2019-valget. Der er 112 
delvalg i alt. 

Valgsekretariatet oplyste om valgkommunikationen, herunder spørgetime, mail, Facebook, Instagram og 
Student App. Om samme emne oplyste Valgsekretariatet om betoningen af diversitet. 

Valgsekretariatet kunne derudover oplyse, at AAU Kommunikation afholdt en online mobilvideo workshop den 
11. november med rigtig god tilslutning fra de opstillede studerende. Der var således 18 tilmeldte, hvilket var 
dobbelt så mange som året før. 

Valgudvalget tog orienteringen til efterretning.  

4. Stillingtagen til evt. konkrete indsigelser vedr. opstillinger ved ordinært valg 2020 

Ansøgning om dispensation fra 2 studerende som ønsker at opstille til Studienævnet for Idræt og 
Folkesundhed efter opstillingsfristen er sprunget. 

Sagen blev drøftet.  

Der blev foretaget afstemning. 



 

2 

 

Et flertal bestående af Kirsten Mølgaard, Erika G. Spaich, Phillip Sperling, Berit Klitgård Jakobsen og Olena 
Kalyanova Larsen ønskede, at imødekomme ansøgningen på baggrund af, at der er tale om et nyt studienævn 
og den særlige situation, som der har været i 2020 med COVID-19. 

Et mindretal beståede af Sten Bønsing og Jens Kirk ønskede ikke, at imødekomme det ansøgte, med den 
begrundelse, at det er vigtigt for valgprocessen at fristerne overholdes, navnligt når der er fremsendt flere 
påmindelser til de studerende. 

Der blev truffet afgørelse efter flertallet.  

5. Godkendelse af anmeldte kandidater og anmeldte listeforbund ved ordinært valg 2020 

De opstillede kandidater og listeforbund blev gennemgået og godkendt.  

6. Drøftelse af evt. repræsentationsområdeopdeling for valggruppe 3 ved valg til bestyrelsen 2021 

Henvendelsen blev drøftet og Valgudvalget opfordrer de studerende samt studenterorganisationerne til at 
være mere inkluderende og se AAU som ét universitet, uanset hvilket campus de studerer på. Valgudvalget 
vil gerne tilskynde til, at en kandidat fra Campus Købehavn eller Esbjerg bliver set som en kandidat for hele 
AAU på samme måde som en kandidat for Campus Aalborg, hvad enten det er Aalborg Ø eller City. 

Derudover bemærker Valgudvalget, at der kun er 2 mandater til studerende i bestyrelsen, som er på valg hvert 
2. år. 

Med disse bemærkninger har Valgudvalget i øvrigt ingen særlig anbefaling.  

7. Drøftelse af Studentersamfundets adfærd i valgperioden 2020 

”Hvervning” fra andre opstillede lister: 

Valgsekretariatet redegjorde for, at man er blevet opmærksom på, at Studentersamfundet, efter 
opstillingsfristen, men inden indsigelsesfrisen, aktivt henvender sig til ”enlige” kandidater eller kandidatlister, 
som ikke er opstillet under de kendte studenterforeninger og opfordrer dem til at slette deres egen liste og stille 
op for Studentersamfundet. 

Jens Kirk finder det problematisk, at disse henvendelser sker, begrundet i, at det skader diversiteten og kan 
give en ensretning i det studenterpolitiske arbejde. 

De øvrige medlemmer af Valgudvalget vurderer ikke, at adfærden er problematisk. 

Valgudvalget besluttede på den baggrund, at der ikke skal foretages yderligere. Der blev dog stillet forslag om, 
at Valgsekretariatet tager emnet med på spørgetimen forud for AAU Valg 2021, for på den måde at række ud 
til studenterorganisationerne allerede inden opstillingsfristens udløb. 

 

Brug af aauvalg.dk: 

Valgsekretariatet redegjorde for, at man er blevet opmærksom på, at Studentersamfundet under det i 
gangværende valg benytter domænet aauvalg.dk. 

Der henvises i det hele til sagsfremstillingen. 

Valgudvalget går ud fra, at Studentersamfundet vil rette sig efter Rektors henstilling af 19. marts 2019. 

Valgsekretariatet bemyndiges af Valgudvalget til at rette henvendelse til Studentersamfundet og anmode om 
at brugen af ovenstående domæne stoppes og i samme forbindelse orientere Rektorsekretariatet om 
henvendelsen.  
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8. Eventuelt 

Phillip Sperling efterspørger om Valgsekretariatet har gjort sig nogle særlige tanker i år ift. at højne 
valgdeltagelsen set i lyset af COVID-19 restriktionerne. Valgsekretariatet oplyser, at de samme 
kommunikationskanaler benyttes som tidligere år, herunder mails og SoMe. De studerende har derudover som 
vanligt mulighed for at hænge plakater op på campus samt uddele flyers mv., dog med respekt for at minimere 
smittespredning. Ved konkrete spørgsmål, har Valgsekretariatet i øvrigt henvist til CAS eller 
Coronaberedskabsgruppen.  

Som noget nyt i år har AAU Kommunikations udviklet en valgquiz, som skal distribueres via de sociale medier. 
Dette forventes at øge fokus på valgets samt højne stemmedeltagelsen. 

 

Hvordan stemmeoptællingen kunne foretages bedst muligt under COVID-19 restriktionerne blev ligeledes 
drøftet under dette punkt. 

Det blev besluttet, at stemmeoptællingen sker uden fysisk deltagelse af de studerende, men at der live-
transmitteres fra stemmeoptællingen, således at interesserede kan følge processen.  

Valgsekretariatet får arrangeret et passende kamera til formålet opstillet i lokalet. 

 


