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Valget  - Annonsering og perioder 

 

Annonsering og nominasjonsperiode 
Urnevalget våren 2019 ble annonsert på Studentdemokratiet sine kanaler mandag 15.08.2019. 

Urnevalget ble annonsert i en valgartikkel med: 

- Oversikt over de ledige verv med beskrivelser 

- Kandidatskjema 

- Frist for innsending av kandidatskjema 

- Datoene for nominasjonsperioden og stemmeperioden 

- Studentdemokratiet sitt valgreglement 

- Linker til aktuelle sider 

I henhold til Studentdemokratiet sitt valgreglement skal nominasjonsperioden være på 

minimum 15 dager. Nominasjonsperioden til urnevalget var fra mandag 19. august 2019 til og 

med søndag 15. september 2019. 

Merknad: Nettskjema for innmelding av kandidatskjema ble publisert tirsdag 20. august, en dag 

etter nominasjonsperioden startet. Valgstyret har vurdert det dithen at dette ikke hadde noen 

betydning for valget.  

Nominasjonsperioden var i tråd med Studentdemokratiet sitt valgreglement. 

Stemmeperiode 

I henhold til Studentdemokratiets valgreglement skal stemmeperioden være på minimum syv 

dager. 

Stemmeperioden til urnevalget gikk fra mandag 23. september 2019 til søndag 6. oktober 2019.  

Merknad: Det var meldt noe nedetid i stemmesystemet for noen campus. Dette ble rapportert 

til valgsystemet og rettet opp i. Valgstyret har vurdert det dithen at dette var uheldig, men at det 

ikke har hatt noen betydning for valget.  

Stemmeperioden var i tråd med Studentdemokratiets valgreglement. 

Valgbarhet 
Valgreglementet sier dette om valgbarhet: 

 (1) Alle studenter med gyldig og aktiv studierett ved USN er valgbare til verv i SDSN, råd, 

nemder og utvalg ved USN og styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. 

(2) Kandidater til campusstyret må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende campus. 

(3) Kandidater til studentrådsleder må ha gyldig og aktiv studierett ved gjeldende fakultet. 

(4) Kandidater til sentrale verv må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. 

(5) Alle kandidater som ønsker å stille til valg skal fremme sitt kandidatur skriftlig. 

Etter fristen for å fremstille sitt kandidatur skriftlig er alle kandidater sjekket for å ha gyldig 

og aktiv studierett ved USN (campus og fakultet der det er nødvendig) i FS. Alle kandidater er 

funnet valgbare. 

Underveis i stemmeperioden valgte to kandidater å trekke sitt kandidatur. Disse er tatt ut av 

valget i ettertid.  
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Avviste stemmer 
I valget ble det levert to stemmer som ble avvist.  

 

Valgstyret har kontrollert de avviste stemmene og vedtatt at de skal forbli avvist da 

studentene som har avgitt stemmene ikke hører til den enkelte manntallslisten.  

 

Resultatet av stemmeperiode 
 

Valgresultat campus Bø: 

Nestleder Studentrådsleder HIU 

Helgi Simonsen Artur Alexander Czapka 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,1% 

 

Valgresultat campus Drammen: 

Nestleder Læringsmiljøansvarlig Kommunikasjonsansvarlig 

Amandeep Singh Bains Balsharan Kaur Dilpreet Singh 

Studentrådsleder HH   

   

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,53% 

 

 

Valgresultat campus Kongsberg: 

Studentrådsleder TNM Studentrådsleder HH 

Shakil Sheikh Mahram Safdari  

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,93% 

 

 

Valgresultat campus Notodden: 

Læringsmiljøansvarlig Kommunikasjonsansvarlig 

Sofie Januzi Sofie Januzi 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,43% 

 

Merknad: Kandidat Sofie Januzi er valgt til to posisjoner og må velge hvilken av disse 

hun ønsker. Kandidaten har fått beskjed om dette. 
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Valgresultat campus Porsgrunn: 

Nestleder Kommunikasjonsansvarlig Studentrådsleder HIU 

Jeanette Brendemo Karoline Strømnes 

Jeanette Brendemo 

Jeanette Brendemo 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,74% 

   

Merknad: Kandidat Jeanett Brendemo er valgt til to posisjoner og må velge hvilken av 

disse hun ønsker. Kandidaten har fått beskjed om dette. 

 

Valgresultat campus Ringerike: 

Studentrådsleder HH 
Margrethe Antonsen Lilleng 

Cathinka Kvebæk 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 7,34% 
 

 

Valgresultatet campus Vestfold: 

Campusleder Kommunikasjonsansvarlig Læringsmiljøansvarlig 

Guri Nilsen 

Ole-Marius Refsnes 

Karoline Bendigtsen Karoline Bendigtsen  

Neil Kaushik 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,77 % 

 

Merknad: Kandidat Karoline Bendigtsen er valgt til to posisjoner og må velge hvilken 

av disse hun ønsker. Kandidaten har fått beskjed om dette.  

 

 

Valgresultatet for utvalg, nemnder og styret ved USN: 
 

Skikkethetsnemda, mann Likestillings- og 

inkluderingsutvalget (vara), 

kvinne 

Tilsettingsutvalget (vara) 

Magnus Gravdal 

1.vara: Simen Eriksen 

Hammer 

2.vara: Amandeep Singh 

Bains 

Kamilla Mathea Mogstad 

 

Herborg Maria Børve 

Rasmussen 

Læringsmiljøutvalget, mann Læringsmiljøutvalget, kvinne 

Kristian Alexander 

Hepworth 

1.vara: Salar Adel 

Synnøve Hasslan 

Beregnet gjennomsnittlig valgdeltakelse: 0,64% 
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Kontroll av valgresultatet 
I tråd med Studentdemokratiet sitt valgreglement skal valgstyret kontrollere valgresultatet før 

offentliggjøring. 

Valgstyret har kontrollert valgresultatet og funnet dette i orden. 

 

_____________X__________________ _________________X___________________ 

Karoline Lie     Simen T. Oftedahl 

 

 

_____________X__________________ 

Terje Dehli Jacobsen     

 

*Medlem av valgstyret Cecilie Jurgens hadde i forkant av møtet meldt forfall.  

 

 

 

 
 


