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Val till institutionsstyrelse vid MISU för perioden 2015-2017 

En ny styrelse för MISU skall genom val utses för att tillträda från 2015-01-01. Valet kommer 
att ske elektroniskt under perioden 5-19 november. 

Bakgrund och formalia 
Enligt universitetets regler skall institutionsstyrelsen (IS) bestå av minst två tredjedelar lä-
rare/forskare och högst en tredjedel studenter. Dessutom bör minst en representant för den tek-
niska och administrativa personalen ingå. Institutionsstyrelsen majoritet skall bestå av veten-
skapligt kompetenta (disputerade) ledamöter (2 kap 6 § HL) för att vara beslutsför. De valda 
ledamöterna representerar hela institutionen. Mer information finns här. 

Sammansättningen av styrelsen fastställs av rektor efter förslag från institution genom prefek-
ten. Av förslaget skall även framgå om suppleanterna skall vara personliga suppleanter eller 
gruppsuppleanter. Rektors beslut fattas efter samråd med berörd dekan. De institutioner som har 
en av rektor sedan tidigare beslutad sammansättning av styrelsen, kan fortsatta med denna under 
förutsättning att samtliga platser kan bemannas enligt det föreliggande beslutet. 

MISUs IS ska enligt beslut från rektor (protokoll RF 2011-11-24) bestå av: 
− 3 lärarrepresentanter, varav minst 2 docentkompetenta (3 suppleanter) 
− 1 TA-representant (2 suppleant) 
− 2 studentrepresentanter (2 suppleanter) 
− prefekt (självskriven) 
− stf prefekt (självskriven) 

Suppleanter är gruppsuppleanter och tjänstgör i turordning. Om önskemål finns, har en supple-
ant från TA-gruppen respektive från studenterna närvaro- och yttranderätt (Beslut IS 2011-11-
08). 

Rösträtt och valbarhet som lärarrepresentant har den som är anställd tills vidare eller för en tid 
mer än två år på en lärar- eller forskaranställning. Anställningen ska omfatta minst halvtid (50 
procent). 

Rösträtt och valbarhet vid val av representanter för TA-personal har den som är anställd tills 
vidare eller för en tid mer än två år och har huvudsakligen tekniska eller administrativa arbets-
uppgifter. Anställningen ska omfatta minst halvtid (50 procent).  

Student som har anställning som doktorand tillhör studentkategorin.  

Rösträtt och valbarhet föreligger endast vid en institution och inom en valkorporation. Vid delad 
anställning är det den huvudsakliga arbetsuppgiften eller arbetsstället som avgör var man har 
rösträtt och är valbar. Den som arbetar lika mycket på två olika institutioner eller har en delad 
anställning med 50 procent undervisning och 50 procent tekniska eller administrativa arbets-
uppgifter väljer själv var den vill rösta och vara valbar, och meddelar valförrättare Cecilia Tör-
nqvist 2014-10-25.   

En person som inte kan beräknas upprätthålla sin anställning vid universitetet under hela den 
mandatperiod som valet avser bör endast i undantagsfall nomineras. Den som är tjänstledig till 
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100 procent från universitetet vid valtillfället har inte rösträtt (gäller inte föräldraledighet). Den 
som är valbar men som inte önskar komma ifråga som ledamot meddelar detta till valförrättare 
Cecilia Törnqvist senast 2014-10-25. 

Genomförande 
Det är viktigt att olika intressen representeras i styrelsen. Vi är ålagda att beakta jämställdhetsa-
spekten vid valet och med anledning av MISUs interna organisation är det också viktigt att de 
yngre forskarna - de som inte är lektorer eller professorer och därför inte har tillträde till lärarrå-
det - också är representerade. Valet kommer därför gå till på följande sätt: 

Valkorp 1 (Lärare) 
Valkorporationen har tre platser i styrelsen, och varje röstberättigad kan avlägga maximalt tre 
röster, en var på några av de som är valbara.  

Urvalet av ledamöter baseras på röstetalen men sker i flera steg. Vid lika röstetal avgör lotten:  

1) Först utses representanten för de yngre forskarna; den kandidat med det högsta röstetalet och 
som är yngre forskare.  

2) Därnäst utses den docentkompetenta kandidaten med det hösta röstetalet.  
3) Om bägge de utsedda ledamöterna (pkt. 1 & 2) är av samma kön, utses sedan den docent-

kompetenta kandidat av det andra könet som har det högsta röstetalet; annars utses den med 
det högsta röstetalet bland återstående docentkompetenta.  

4) Slutligen utses gruppsuppleanter. Den första suppleanten är den med docentkompetens som 
har det högsta röstetalet bland de kvarvarande. De två resterande suppleanterna utses i tur 
och ordning bland de som har de högsta röstetalen av alla kandidater som återstår.  

Valkorp 2 (TA-personal): 
Valkorporationen har en plats i styrelsen och varje röstberättigad kan avlägga maximalt två 
röster, en var på några av de som är valbara. Till styrelseledamot utses den med det högsta rös-
tetalet. Till första suppleant utses den med det högsta röstetalet som har annat kön än ledamoten, 
bland kvarvarande kandidater. Till andra suppleant utses den bland de kvarvarande med det 
högsta röstetalet. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Valkorp 3 (Studenter på grund och avancerad nivå samt doktorander): 
Representanter och suppleanter för valkorp 3 utses genom Doktorandrådets försorg, enligt be-
stämmelser i studentkårsförordningen (2009:769), och meddelas prefekten på pre-
fekt@misu.su.se senast 2014-11-30. Separata representanter för doktorander och studenter på 
grund och avancerad nivå bör eftersträvas. 

Ny institutionsstyrelse meddelas till årets sista institutionsstyrelsemötet, 2014-12-17. 
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