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  Bestämmelser för val av verksamhetsföreträdare i programnämnderna 

vid tekniska högskolan vid Linköpings universitet gällande perioden  

2015-01-01 – 2017-12-31 

 

Fakultetsstyrelsen fastställer att följande skall gälla för valet av 

verksamhetsföreträdare i programnämnderna vid tekniska högskolan  

vid Linköpings universitet under perioden 2015-01-01 – 2017-12-31. 

 

Valområde § 1 

  Verksamheten vid tekniska högskolan omfattar ett valområde. 

 

Rösträtt och § 2 

valbarhet  Röstberättigad är den som 2014-09-15 var anställd som lärare vid tekniska 

  högskolan. Valbar är den som är anställd som lärare vid Linköpings universitet.  

  Anställningen skall avse arbete på minst halvtid och gälla tills vidare eller  

minst två år räknat från 2014-09-15. Prefekt, proprefekt samt studierektor kan  

normalt inte också vara ledamot i programnämnd. 

     

Röstlängd § 3 

Röstlängd upprättas genom tekniska fakultetskansliets försorg. Röstlängden  

framläggs för granskning hos registrator, Origo vid samma tidpunkt som gäller 

för val av verksamhetsföreträdare i fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten.   

 

  Den som anser att någon felaktigt upptagits i eller uteslutits från röstlängd skall 

  senast sista granskningsdagen lämna skriftlig anmärkning mot röstlängden hos 

  dekanus. Dekanus fastställer därefter röstlängden. 

 

Valberedning § 4 

Val skall förberedas av en valberedning. Valberedningen är gemensam med den 

som utses för valet av verksamhetsföreträdare i fakultetsstyrelsen för tekniska 

fakulteten.    

 

Valsätt  § 5 

Val av ledamöter och ersättare sker med slutna sedlar. Giltig valsedel skall uppta  

lika många namn som det antal som skall väljas. Varje namn på röstsedeln har lika 

värde oavsett placering på röstsedeln. På samma sätt väljs ersättare.   

 

  § 6 

  De som fått flest antal röster är valda. Vid lika antal röster skiljer lotten.   

  

Valets    § 7 

förrättande  Val anordnas av dekanus. Till de röstberättigade skickar tekniska fakultetskansliet 

röstkort, valsedlar, ytter- och innerkuvert, valbestämmelser samt valberedningens 
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förslag. Val skall genomföras vid samma tidpunkt som valet av verksamhetsföre-

trädare i fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten. 

 

  § 8 

Röstning sker genom poströstning. Valsedel placeras i innerkuvert som förseglas. 

Innerkuvert och röstkort skickas därefter i förseglat ytterkuvert under adress: 

Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping. Tidpunkt för valet anges 

på röstkortet.    

 

Rösträkning § 9 

  Tekniska fakultetskansliet räknar samman rösterna och för protokoll över valet.  

  Protokollsutdrag skickas till valda ledamöter och ersättare. Resultatet av valet  

  anslås på universitetets officiella anslagstavla genom fakultetskansliets försorg. 

 

  

Valets fast- § 10 

ställande Anmärkningar mot valförfarandet prövas av fakultetsstyrelsen för tekniska 

 fakulteten under förutsättning att anmärkningen skriftligen inkommer till styrelsen 

inom sju arbetsdagar efter den dag valresultatet offentliggjorts. I annat fall fastställs 

valutgången genom särskilt beslut av dekanus. Detta beslut kan inte överklagas. 

 

Extra  $ 11 

uppdrag Valberedningen ska till dekanus lämna förslag på verksamhetsföreträdare 

till valbe- i Forskarutbildningsnämnden, Nämnden för skolsamverkan samt  

redningen Anställningsnämnd för aktuell mandatperiod. 

 

Fyllnads- § 12 

val Enstaka vakanser i berörda organ uppkomna under mandatperioden fastställs av 

dekanus efter beredning och förslag från valberedningen. 

  

 

                                    

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, 

vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf 

Nilsson, ordförande, ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga, Igor 

Abrikosov, Jan Nordström, Fredrik Gustafsson, Astrid Lundmark, Marie 

Westrin, Albin Mannerfelt och Magdalena Smeds. Vidare har närvarit fackliga 

företrädare Karin Enander och Jens Isacsson, kanslichef Per Larsson 

(föredragande), biträdande kanslichef Ingela Wiklund och styrelsekoordinator 

Maria Boberg. 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson     Maria Boberg 

Dekanus     Styrelsekoordinator 


