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HIG-STYR 2016/126

Högskolestyrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande och fjorton andra ledamöter (HF 2 kap. 1 §) varav rektor är en
ledamot (HL 2 kap. 4 §). Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande (HF 2 kap. 1 §).
Vid högskolan är personalföreträdarna som enligt HL 2 kap. 4 § har närvaro- och yttranderätt vid
styrelsens sammanträden representanter från Saco-S och OFR/S. Personalföreträdarna utses enligt
bestämmelserna i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Utbildnings- och forskningsnämndens sammansättning
För Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) gäller att flertalet ledamöter ska vara vetenskapligt
kompetenta, om inte högskolestyrelsen beslutar annat (HL 2 kap 6 §). Vidare har studenterna rätt att
vara representerade (HL 2 kap 7b §). Vid högskolan utses representanten för studenterna av den
studentsammanslutning som innehar kårstatus i enlighet med Studentkårsförordningen (2009:769).
I UFN ska ingå tre representanter för de röstberättigade vid vardera av de tre akademierna. Minst sju
av de sammanlagt nio representanterna ska ha minst doktorsexamen.
I UFN ingår vidare fyra representanter för studenterna och en gruppsuppleant. Bland dessa ska minst
en vara forskarstuderande.
Mandattiden för ledamöterna är tre år med undantag för studenterna vilkas mandattid är ett år.
Ordförande och vice ordförande i nämnden utses av rektor efter förslag från de röstberättigade.

Valberedning
Inför val av ledamöter utsedda av lärare till Högskolestyrelsen respektive UFN ska varsin
valberedning tillsättas.
Valberedningen utses inför val till respektive organ, högskolestyrelsen och UFN. Valberedningens
mandatperiod löper från dess att den utses och under hela mandatperioden. Detta för att
valberedningen även har till uppgift att hantera eventuella fyllnadsval.
Valberedningens sammansättning
Valberedning ska bestå av två representanter per akademi. Valberedningen ska ha jämn
könssammansättning.
Valberedning tillsätts av rektor genom ett Rektors beslut (REB) efter förslag från akademichef.
Valberedningens uppgift och förslag
Valberedningen ska verka för ett allmänt ökat valdeltagande. I uppgiften ingår också att presentera de
föreslagna kandidaterna på sådant sätt att alla röstberättigade har möjlighet att bedöma deras
lämplighet.
Valberedningens förslag ska utgå från Högskolestyrelsens och UFNs sammansättning och omfatta
såväl kvinnor som män så att könsfördelningen bland ledamöterna blir jämn. Om det finns synnerliga
skäl för avvikelse från detta ska minst en tredjedel av de föreslagna vara kvinnor och minst en
tredjedel vara män.
Av valberedningens förslag för val till UFN ska framgå vilka som föreslås som ordförande respektive
vice ordförande.
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Valberedningen beslutar själv om formerna för nominering av kandidater till valet.
Det förhållandet att valberedningen lämnar förslag till ledamöter ska inte hindra någon utanför
valberedningen att föreslå ytterligare personer till Högskolestyrelsen och UFN.

Röstberättigade, valbara och röstlängd
Röstberättigade och valbara är anställda som innehar befattning som lärare vid Högskolan i Gävle i
enlighet med Högskolans anställningsordning (HIG-STYR 2014/137) och som tjänstgör den termin
som valet hålls.
För att vara röstberättigad och valbar ska förordnandet på befattningen gälla utan tidsbegränsning eller
avse minst ett år med minst 40% tjänstgöring. Härmed avses förordnande sammantaget för minst ett
år, utan avbrott, och löpande över tidpunkten för valet. Den som är tjänstledig 100% vid valtillfället
har ej rösträtt.
Förslag till röstlängd ska tillkännages och tillställas alla berörda med angivande av senaste tidpunkt för
invändningar mot förslaget. Efter slutlig beredning fastställs röstlängden av rektor genom ett Rektors
beslut (REB).

Genomförande av val
Val ska genomföras elektroniskt. Det ska ske på sådant sätt att valhemligheten inte röjs. Valförrättare
utses av rektor genom ett Rektors beslut (REB).

Rösträkning och valresultat
Rösträkning sker automatiskt i det elektroniska valsystemet. Röstresultatet granskas av valförrättare
och registrator enligt följande.
De som erhållit flest röster ska utses med beaktande av beslutet om Högskolestyrelsens och UFNs
sammansättning. En kandidat som erhållit färre röster kan således ersätta en person som erhållit fler
röster för att den beslutade sammansättningen ska uppnås. På motsvarande sätt beaktas kravet,
gällande UFN, på att ett flertal ledamöter, dvs sju av tretton, ska vara vetenskapligt kompetenta.
Vid lika röstetal ska den utses som tillhör underrepresenterat kön och om detta inte är tillämpligt ska
avgörandet ske genom lottning.
Rektor fastställer valresultatet genom REB och utser ordförande och vice ordförande för UFN.

Fyllnadsval
Fyllnadsval sker om en ledamot i Högskolestyrelsen eller UFN begär entledigande från sin plats innan
mandatperiodens slut.
Den valberedning som utsetts och som har en pågående mandatperiod genomför val i enlighet med
dessa valföreskrifter. Valberedningens förslag ska beakta jämn könsfördelning i enlighet med tidigare
anvisning.
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