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Styrevalg 2015 
Her finner du informasjon om styrevalget som gjennomføres 18. - 21. mai 
2015. 

Valget gjennomføres elektronisk fra og med 18. mai til og med 21. mai. Praktisk informasjon 
om hvordan du utfører stemmingen, kommer i god tid før 18. mai. 

Hvem skal velges inn i styret? 
• fire representanter for de UF-tilsatte 
• to vararepresentanger for de UF-tilsatte 
• én representant for de TA-tilsatte 
• én vararepresentant for de TA-tilsatte 
Fordelingen mellom kjønnene skal være lik når man ser hoved- og vararepresentantene 
samlet innenfor hver gruppe. 

Virkeperioden for styrevervene er fra 1. august 2015 til 31. juli 2019. 

Studentene gjennomfører eget valg av sine styrerepresentanter, og velger da to 
representanter til verv av ett år av gangen. 

Foreslå kandidater 
Forslag til styrerepresentanter fremmes skriftlig til valgsekretariatet. Forslaget må være 
underskrevet av minst tre stemmeberettigete for å være gyldig. Kandidaten selv kan være 
blant forslagsstillerne. 

De som har stemmerett ved valget er i utgangspunktet valgbare. 

Ledere som får rektor som nærmeste leder fra 1. august 2015, og ledere som rapporterer til 
avdelingsledere i fellesadministrasjonen, kan ikke velges inn i styret. 

Forslagsskjemaer 
• Skjema for forslag til TA-kandidat 
• Skjema for forslag til UF-kandidat 

Frist for å foreslå kandidater er 28. april kl. 16.00.
Utfylte forslagsskjemaer sendes til valgsekretariatet på e-post: valg@hioa.no
 

https://www.hioa.no/For-tilsatte
https://www.hioa.no/For-tilsatte/Styrevalg-2015/Forslagsskjema-styrerepresentant-TA
https://www.hioa.no/For-tilsatte/Styrevalg-2015/Forslagsskjema-styrerepresentant-UF
mailto:valg@hioa.no


Skjemaene kan også sendes i internposten til Anders Dahle, HR-avdelingen, Pilestredet 46 
eller i vanlig postgang til Anders Dahle, HiOA, HR-avdelingen, Postboks 4, St. Olavsplass, 
0130 Oslo. 

Kandidatene får mulighet til å presentere seg på nettsidene for tilsatte i forkant av valget. 
(lenker) 

Hvem kan stemme? 
Du har stemmerett dersom du: 

• er fast tilsatt i 50 % stilling eller mer, og har tiltrådt senest 4 uker før valgdagen 
• er midlertidig eller engasjert i 50 % stilling eller mer, og har sammenhengende 

tilsettingsforhold i minst 6 måneder frem til valgdagen 
Du beholder stemmeretten dersom du er i permisjon, med mindre permisjonen er innvilget 
for å jobbe annet sted enn HiOA. 

Liste over tilsatte med stemmerett vil bli lagt ut hos fakultetene, SVA og i 
fellesadministrasjonen. 
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