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FÖRESKRIFT FÖR VAL TILL SEKTIONSRÅD VID HÖGSKOLAN I
HALMSTAD

Styrelsen för Högskolan i Halmstad har vid sitt möte 2012-10-26 fastställt följande föreskrift för val till sektionsråd.

Sektionsrådets sammansättning

Till varje sektion knyts ett sektionsråd som är ett rådgivande organ till sektionschefen och beslutande i frågor enligt
Högskolans beslutsordning 1. Sektionsrådet består av en ordförande (sektionschef), fem lärare, tre
studenter/doktorander, en representant för T/A-personal. Av de fem lärarrepresentanterna ska minst fyra uppfylla de
ställda kraven på vetenskaplig kompetens. Med vetenskapligt kompetent lärare avses i denna föreskrift lärare som har
doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Vid sektionschefens frånvaro ersätter biträdande sektionschef.

Utseende av studentrepresentanter

Den utsedda studentkåren vid Högskolan utser tre student-/ doktorandrepresentanter till sektionsråd och meddelar
skriftligt till registrator namn på dem som utsetts. Mandatperioden för studentrepresentanter är högst ett år.

Bestämmelser för val till sektionsråd
Mandatperiod

Mandatperioden för lärarrepresentanterna och representanten för T/A-personalen är högst tre år. Mandatperiod vid
eventuellt fyllnadsval utgörs av återstoden av ursprunglig mandatperiod.

Ansvarig för valet

Förvaltningschefen ansvarar för att val av lärarrepresentanter och representant för T/A-personal genomförs.
Förvaltningschefen ansvarar dessutom för att valet sker enligt dessa fastställda föreskrifter. Sektionen ansvarar för
valets genomförande i fråga om tid och plats för röstningen (valtillfälle).

Valberedning
Val av lärarrepresentanter och T/A-representant
Avgående sektionsråd utser en valberedning 2. Sektionsrådets beslut om valberedning ska protokollföras.
Valberedningen ska bestå av tre lärare och två personer från T/A-personalen, som uppfyller kraven om
valbarhet. Både kvinnor och män ska vara representerade i valberedningen. De valda ledamöterna utser
inom sig den som ska vara ordförande.
Valberedningens uppgift är att lämna förslag på fem lärarrepresentanter och en T/A-representant till
sektionsrådet. Ledamot i valberedningen ska inte föreslås som representant till sektionsrådet.
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Sektionsstyrelser finns kvar som funktion till dess att sektionsråden träder i kraft den 2013-01-01.
För 2012 är det avgående sektionsstyrelse som utser valberedning.
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I valberedningens förslag ska både kvinnor och män ska vara representerade. Om det inte finns synnerliga
skäl, ska de föreslagna personerna till minst en tredjedel utgöras av kvinnor och minst en tredjedel av män.
När valberedningen gjort sina nomineringar, har valberedningen slutfört sitt arbete. Detta ska återupptas
om någon av de valda representanterna under löpande mandatperiod avsäger sitt uppdrag.
Kandidatpresentation

Valberedningens ordförande ska uppmana de nominerade personerna att presentera sig själva och de frågor som de
finner angelägna, antingen genom en särskilt anordnad presentation eller genom Högskolans vanliga
informationskanaler.

Valbara

De fem lärarrepresentanterna i sektionsrådet ska utses genom val bland lärarna inom sektionen. T/A-representanten
ska utses genom val bland T/A-personal på den enskilda sektionen. Valbar är den som har anställning vid sektionen.
T/A-personal avser alla befattningar som inte är lärarbefattning eller doktorandanställning.
Anställningen ska omfatta minst 50 procent av heltid och ska grundas på ett tillsvidare eller ett tidsbegränsat
förordnande som har varat minst två år vid tidpunkten för fastställandet av röstlängden.
Ej valbar

Sektionschef och biträdande sektionschef är inte valbara som lärarrepresentant. Valbara är inte heller rektors
ställföreträdare, nämndsordförande, verksamhetschef (labbledare) och ledamöter i högskolestyrelse och nämnder,
såvida de inte före valet meddelar att de kommer att frånträda sina andra uppdrag om de blir valda.
Forskarstuderande med doktorandanställning är inte valbar.

Röstberättigad

Den som är valbar är röstberättigad. Röstberättigade är också alla övriga månadsanställda med minst 50 procents
anställning vid fastställandet av röstlängden.

Valförfarandet

Förteckning över valbara och röstberättigade i respektive val ska anslås på Högskolans interna webb samt på
respektive sektion senast två veckor före valet. Förvaltningschefen fastställer röstlängderna en vecka före valet.
Valet ska ske senast en månad innan sittande representanters mandattid går ut. Sektionen ansvarar för valets
genomförande i fråga om tid och plats för röstningen (valtillfälle). Alla röstberättigade ska kallas att delta i valet.
Omröstning sker vid valtillfället genom personlig, sluten omröstning med valsedel. På respektive valsedel ska finnas
dels valberedningens samtliga nominerade kandidater och dels utrymme för tillskrift av ytterligare valbara personer.
Den röstande har att markera eller skriva till maximalt fem kandidater som lärarrepresentanter och maximalt en T/Arepresentant.
Röstning genom fullmakt medges, med begränsningen att röstberättigad person får rösta genom fullmakt för en
annan röstberättigad.
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Valsedels ogiltighet

Valsedel som upptar fler markeringar än fem vad avser lärarrepresentanter och en vad avser T/A-representant, eller
som är märkt, är ogiltig och ska ej medräknas.
Rösträkning

Då valen är avslutade ska sektionen avdela två personer som ska genomföra rösträkningarna. Valda är de som fått flest
röster. Om två eller flera kandidater får lika röstetal ska ordningen mellan dessa kandidater avgöras genom lottning.
Rösträkningens gång, inklusive eventuellt lottningsförfarande, samt utfallet av rösträkningen ska protokollföras och
justeras.
Valresultatet

Valresultatet, i form av justerat protokoll, ska överlämnas till registrator och förvaltningschef samt offentliggöras
genom Högskolans vanliga informationskanaler.

Ersättning av vald representant under mandatperiod
Om någon representant avsäger sig uppdraget under löpande mandatperiod ska ny ledamot väljas.
Fyllnadsval ska genomföras snarast vid ett särskilt valtillfälle. Föreskrifterna för det ordinarie valet ska gälla
även fyllnadsval.
Den valberedning som fått uppdraget till ordinarie val ska återupptas om någon av de valda
representanterna under löpande mandatperiod avsäger sig sitt uppdrag. Om ledamot i valberedningen slutat
sin anställning vid sektionen eller avsagt sig sitt uppdrag i valberedningen ska sektionsrådet utse ny ledamot
i valberedningen på samma sätt som vid ordinarie val.
Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft för val till sektionsråd som utses från och med 2013-01-01. Dessa föreskrifter ersätter
tidigare utfärdade dokument rörande val till sektionsstyrelse.

