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REGLER FÖR VAL AV LÄRARNA I
UNIVERSITETSSTYRELSEN FÖR TIDEN
2019-01-01—2021-12-31
1. Sammanfattning
Vart tredje år ska valet av lärarna bland universitetsstyrelsens ledamöter förrättas.
Elektorsförsamlingen vid Umeå universitet utgör valförsamling och har att välja tre ledamöter och
två gruppsuppleanter bland universitetets vetenskapligt kompetenta lärare för mandatperioden
2019-01-01—2021-12-31. Föreliggande regler anger formerna för valprocessen.

2. Inledning
I enlighet med 2 kap. 7 a § högskoleförordningen (1993:100) har lärarna rätt att utse tre ledamöter
i styrelsen. Dessa ledamöter ska utses genom val inom högskolan. Högskolan får meddela närmare
föreskrifter om valförfarandet. Enligt universitetets arbetsordning ska det dessutom väljas två
gruppsuppleanter med en för dem inbördes fastställd turordning. Mandatperioden är tre år.
Universitetsstyrelsen delegerade till rektor den 11 april 2012 (dnr UmU 100-653-12) rätten att tills
vidare att fastställa föreskrifter för val av lärarna i universitetsstyrelsen.
Rektor meddelar genom detta beslut formerna för val av lärare till universitetsstyrelsen.

3. Definition
Med vetenskapligt kompetenta lärare avses i detta sammanhang, tillsvidareanställda lektorer,
professorer och övriga disputerade lärare. Även professorer och lektorer på konstnärlig grund
räknas till denna kategori. Vilka vetenskapligt kompetenta lärare som är valbara framgår av
avsnitt 4.
Elektorsförsamlingen vid Umeå universitet utgör universitetets valförsamling, bestående av
representanter för de vetenskapligt kompetenta lärarna vid Umeå universitet, vid val av lärarna i
universitetsstyrelsen.
Akademisekreteraren vid Planeringsenheten är samordnare vid valet av lärare till
universitetsstyrelsen.

4. Valbara
Vetenskapligt kompetenta lärare anställda vid Umeå universitet med en anställning på minst 50
procent av heltid och som gäller tills vidare är valbara som lärare i universitetsstyrelsen.
I enlighet med Arbetsordning för Umeå universitet (FS 1.1-195-18) kan inte omval av enskild
lärare i universitetsstyrelsen ske, i de fall den enskilde ledamoten innehavt två, på varandra
följande, mandatperioder om totalt sex år. Om denna tid infaller under gällande mandattid ska
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berörd ledamot utträda ur styrelsen och fyllnadsval ska ske. Rektor kan besluta om dispens från
denna regel om särskilda skäl föreligger.
Ledamot av elektorsförsamlingen är inte valbar som lärare i universitetsstyrelsen. Om vald elektor
avser att nomineras till detta uppdrag ska hen ofördröjligen utträda ur elektorsförsamlingen,
genom att meddela detta till samordnaren och församlingens ordförande.
Prefekter, biträdande prefekter, ställföreträdande prefekter, föreståndare för arbetsenheter eller
ledamöter i fakultetsnämnd kan inte komma ifråga som ledamöter i styrelsen. 1

5. Mandatperiod
Mandatperioden för universitetsstyrelsens lärare och deras gruppsuppleanter är 2019-01-01-2021-12-31.

6. Val av universitetsstyrelsens lärare och deras
gruppsuppleanter - elektorsförsamlingens uppdrag
Elektorsförsamlingen ska välja tre ledamöter och två gruppsuppleanter till universitetsstyrelsen.
Gruppsuppleanterna ska inbördes turordnas som Första och Andra gruppsuppleant. Se bilaga 1
Arbetsordning för elektorsförsamling vid val av lärare till universitetetsstyrelsen.
Vid hela valprocessen ska alltid såväl manliga och kvinnliga kandidater beaktas och en jämställd
sammansättning beaktas. Både vid utseende av valberedning som vid beredningsgruppens förslag
på ledamöter och gruppsuppleanter till universitetsstyrelsen.

7. Vakanser och fyllnadsval
Gruppsuppleanterna träder, enligt turordning, in vid ordinarie ledamots frånvaro vid
universitetsstyrelsens sammanträden. Enligt Universitetsstyrelsens arbetsordning har första
gruppsuppleant för lärarna närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Om ledamot under mandatperioden avsäger sig sitt uppdrag eller inte längre är verksamma vid
universitetet ska gruppsuppleant enligt turordning träda in som ersättare för denne för kvarvarande
mandatperiod. Rektor meddelar i förekommande fall kompletterande föreskrifter för fyllnadsval till
val av lärare till universitetsstyrelsen.

8. Övrigt
Rektor meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas vid val av lärare till
universitetsstyrelsen gällande mandatperiod.

1

Arbetsordning för Umeå universitet (FS 1.1-195-18)
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9. Tidsplan
5 juni
29 augusti
5 september
5 september -16 november
28 november
7 december
18 december
1 januari 2019

Regler fastställs av rektor
Universitetsdirektören kallar elektorsförsamlingen
Elektorsförsamlingens första sammanträde
Tid för nominering och möte för elektorsförsamlingens
valberedning (se bilaga)
Elektorsförsamlingens andra sammanträde
Elektorsförsamlingen meddelar rektor, via samordnaren,
valresultatet
Rektor fastställer att valet skett enligt beslutade regler och
meddelar de valda ledamöterna och gruppsuppleanterna
Valda ledamöter tillträder
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Bilaga
Arbetsordning för elektorsförsamling vid val av lärare till
universitetsstyrelsen
1. Elektorsförsamlingens uppdrag
Elektorsförsamlingen (Församlingen) ska välja tre ledamöter och två gruppsuppleanter till
universitetsstyrelsen. Gruppsuppleanterna ska inbördes turordnas som Första och Andra
gruppsuppleant.
Om elektor är förhindrad att delta vid något av elektorsförsamlingens sammanträden åligger det
ledamoten själv att ombesörja att gruppsuppleant kallas och går in som ersättare.
2. Jämställdhet
Jämställdhetsaspekten ska beaktas vid utseende av valberedning samt avseende valberedningens
förslag på ledamöter och gruppsuppleanter.
3. Fri nominering
Församlingen ska, senast 18 dagar innan församlingen förrättar val, bereda samtliga anställda vid
universitetet möjlighet att inkomma med förslag till lärare och gruppsuppleanter till
universitetsstyrelsen. Information om nomineringsförfarandet ska publiceras på universitetets
webb och spridas via e-post till prefekter/motsvarande som ansvarar för att informationen förs
vidare. Samtliga till församlingen inkomna nomineringsförslag ska beaktas av församlingen och
redovisas utan prioriterad ordning i bilaga till slutgiltigt protokoll. Församlingen beslutar i övrigt
hur nominering och framtagande av förslag ska ske.
4. Elektorsförsamlingens arbetsordning
Protokoll ska föras vid samtliga sammanträden. I bilaga till slutgiltigt protokoll, där valresultatet
anges, ska namn, titel/befattning, e-postadress, telefonnummer samt institution anges för valda
ordinarie ledamöter och gruppsuppleanter.
Församlingen sammanträder minst två gånger enligt följande:
1. Första sammanträdet
Församlingen sammanträder första gången efter kallelse av universitetsdirektören, vars uppgift
också är att öppna sammanträdet.
Församlingen utser (under universitetsdirektörens ledning avseende p 1, därefter tar den utsedda
ordföranden ledningen):
A. ordförande, vice ordförande samt mötessekreterare
B. en valberedning inklusive ordförande, bestående av fyra (4) personer till uppgift att bereda
arbetet inom församlingen, ta emot nomineringsförslag samt nominera personförslag
enligt avsnitt 1 till elektorsförsamlingen. Samtliga föreslagna personer ska ha accepterat
nominering.
Förberedande diskussion äger rum för att ge riktlinjer för valberedningen och den fortsatta
processen. Här kan församlingen besluta om arbetsformer som att till exempel att kalla föreslagna
kandidater för presentation och hörande av församlingen.
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2. Andra sammanträdet
A. Nominering av kandidater till tre ordinarie platser och första och andra gruppsuppleant
Presentation av valberedningens förslag. Förslaget, ska innehålla en kort presentation med
CV på nominerade kandidater, och ska ha tillsänts församlingens ledamöter innan
sammanträdet. Om församlingen har beslutat detta, kan föreslagna kandidater även kallas
till sammanträdet för presentation och hörande av församlingen.
Ledamöterna i elektorsförsamlingen har rätt att vid detta andra sammanträde föreslå
andra kandidater, som också ska ha accepterat nominering.
B. Val av tre ordinarie ledamöter
Om flera förslag föreligger sker valet genom sluten omröstning. Varje ledamot anger på
röstsedel tre (3) av de namn som nominerats. Röstsedel som inte upptar tre namn eller
som upptar namn som inte nominerats är ogiltig. De tre personer som fått flest röster är
valda till ordinarie ledamöter. Om tre ledamöter inte kan utses på grund av att två eller
flera nominerade fått lika antal röster förrättas nytt val mellan dem med lika röstetal. Valet
i denna omgång avser återstående platser för ordinarie ledamöter i universitetsstyrelsen.
Vid fortsatt lika röstetal avgör lotten.
C. Val av första gruppsuppleant
Om flera förslag föreligger sker valet genom sluten omröstning. Varje ledamot anger på
röstsedel ett (1) av de namn som nominerats. Röstsedel som inte upptar ett namn eller
som upptar namn som inte nominerats är ogiltig. Den person som fått flest röster är vald
till första gruppsuppleant. I händelse av lika antal röster för två eller flera förrättas nytt val
mellan dessa. Vid fortsatt lika röstetal avgör lotten.
D. Val av andra gruppsuppleant
Om flera förslag föreligger sker valet genom sluten omröstning. Varje ledamot anger på
röstsedel ett (1) av de namn som nominerats. Röstsedel som inte upptar ett namn eller
som upptar namn som inte nominerats är ogiltig. Den person som fått flest röster är vald
till andra gruppsuppleant. I händelse av lika antal röster för två eller flera förrättas nytt val
mellan dessa. Vid fortsatt lika röstetal avgör lotten.

