Valgreglement
for

Studenttinget NTNU
Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU 25.10.96
Siste endringer i valgreglementet ble gjort 19.10.2016
§ 1 Reglementets virkeområde
Dette reglement gjelder ved valg til Studenttinget NTNU.
Reglementet er underlagt «Reglementet for Studenttinget NTNU».
§ 2 Valgstyret
Det skal opprettes ett valgstyre som skal administrere valget og forberedelsene til
dette. Medlemmer av valgstyret kan ikke stille til valg til STi.
§ 3 Dato for avholdelse av valg
Valg til STi avholdes ved den enkelte valgkrets hver høst, og avsluttes senest 15.11.
§ 4 Stemmerett
Alle studenter som har betalt semesteravgift har stemmerett ved den valgkrets de er
registrert. Den enkelte student kan kun ha stemmerett ved én valgkrets.
Studentene må selv kontrollere manntallet for å finne ut hvilken valgkrets de tilhører.
Doktorgradsstudenter som ikke har stemmerett som tilsatt (jfr. Valgreglement for
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, §8) har stemmerett til STi.
§ 5 Innmelding av kandidater
Kandidater må skriftlig melde sitt kandidatur til Valgstyret innen den fristen Valgstyret
har satt.
Ordinære kandidater vil også bli ført opp som varakandidater, hvis de ikke reserverer
seg mot dette.
§ 6 Plikt til å fungere i verv
Student som stiller til valg etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele
valgperioden så lenge han eller hun er valgbar. Om et medlem av Studenttinget i
løpet av valgperioden fratrer sin stilling skal dette varsles arbeidsutvalget skriftlig,
fratredelsen er gyldig fra au har mottatt henvendelsen om ikke annet er spesifisert.
Valgperioden for Studenttinget er 1. januar til 31. desember.
§ 7 Varamedlemmer
Ved valg til Studenttinget velges likt antall vararepresentanter som det ordinære
antall representanter fra hver valgkrets. Vararepresentanter velges gjennom det
ordinære valget og velges i nummerert rekkefølge. Den ordinære kandidaten med

høyest stemmetall, men som ikke fikk plass i Studenttinget gis den første
varaplassen, gitt at denne ikke har reservert seg mot dette
§ 8 Suppleringsvalg
Suppleringsvalg til Studenttinget gjennomføres av Studenttinget selv. Kandidater til
suppleringsvalg må melde sitt kandidatur til Arbeidsutvalget minimum èn uke før
møtet hvor suppleringsvalget avholdes.

§ 9 Stemmegiving
Valg til Studenttinget gjennomføres skriftlig. Ved valget benyttes preferansevalg.
Studenten kan avgi likt antall stemmer som kandidater i sin valgkrets.
Stemmene vektes på følgende måte:







Førsteprioritet: 1/1
Andreprioritet: 1/2
Tredjeprioritet: 1/4
Fjerdeprioritet: 1/8
Osv.

§ 10 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet mellom kandidater vinner den med flest førstestemmer.
Hvis antall førstestemmer er likt, vinner den med flest andrestemmer osv.
Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 11 Klage
Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som er begått ved dette.
Klagen må være fremsatt skriftlig overfor valgstyret senest en uke etter at resultatet
av valget er gjort kjent.
Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor
dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjør kan påklages
etter reglene i foregående ledd.
Hvis valgstyret blir oppmerksom på at at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig
betydning for valgutfallet, og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt
valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette skal holdes så snart som mulig.
Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved det ugyldige valg som
lovlig valgt.
Valgstyrets avgjørelser i ankesaker skal foreligge skriftlig. Avgjørelsen kan ankes til
universitetets klagenemd.

