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Samhällsvetenskapliga fakultetens valkrets

Ma l o u E n g b e r g d e C a r v a l h o
Kanslichef

Kallelse till val vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
I februari 2015 ska fakulteten genomföra två val:
- Fakultetens valberedning
- Fakultetens representanter i Universitetskollegiet
Mandatperiod: 2015-03-01 – 2018-02-28.

Valberedningen
Valberedningen består av sju ledamöter varav fyra representerar fakultetens
vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och tre representerar
fakultetens övriga anställda. Valberedningen utser sin ordförande inom sig.

Universitetskollegiet
Samhällsvetenskapliga fakulteten har fyra representanter i
Universitetskollegiet, varav tre ska vara vetenskapligt eller konstnärligt
kompetenta lärare och en representera övriga anställda.

Den 2 februari kommer alla röstberättigade vid fakulteten att få två mail (ett
för respektive val) med länkar till personliga röstsedlar. Systemet visar inte
kopplingen mellan röstsedel och epostadress. Däremot kommer det några
dagar före valet avslutas att skickas påminnelser till de som inte röstat. Denna
avgränsning görs automatiskt i systemet. Röstsedeln är giltig att användas vid
ett tillfälle fram till och med den 11 februari kl. 16.00.
Röstberättigade är de vars anställning vid fakulteten omfattar minst 50 %
av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som
omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. I
valet till Universitetskollegiet gäller att rösträtt endast får utövas i en valkrets
(valkretsar är fakulteterna samt förvaltningen). Berörda personer har
kontaktats om detta på förhand.
Båda villkoren måste vara uppfyllda för att personen ska vara röstberättigad.
Doktorander är inte röstberättigade då de i detta sammanhang räknas
som studenter i enlighet med Högskoleförordningen, 1 kap, 4§.
Röstlängderna avser anställningsförhållandet per den 1 november 2014.

Kanslichefens förslag till valberedning, valberedningens förslag till
representanter i Universitetskollegiet, övriga inkomna nomineringar samt
fastställd röstlängd finns på fakultetens hemsida: www.sam.lu.se/val.

Offentlig sammanräkning av rösterna sker på kansliet, Gamla kirurgen 2 vån,
Sandgatan 3, den 12 februari kl. 13.00.
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Invitation to elections at the Faculty of Social Sciences
In February 2015 the Faculty is to conduct two elections.
- The Nominating Committee at the Faculty
- The Faculty’s representatives in the University’s Electoral College
Terms of office: 2015-03-01 – 2018-02-28.

The Nominating Committee
The Nominating Committee consists of seven members of whom four shall be
representatives of teaching staff with research or artistic expertise and three
shall be representatives of other staff. The Nominating Committee appoints a
chair from among its members.

The University’s Electoral College
The Faculty of Social Science is to elect three teachers with research expertise
and one representative of other staff.
On February 2nd, everyone entitled to vote at the Faculty will receive two
(one for each election) emails with links to personal ballots. The system does
not show any connection between the ballot and the email address. A few
days before the voting is closed, those who have not yet voted will receive a
reminder. This distinction is made automatically in the system. The ballots
are valid for single uses up to and including February 11th at 4 pm.

You are entitled to vote if you are employed at a minimum of 50% of full
time at the Faculty and if you are employed until further notice or for at
least two consecutive years at the faculty. Entitlement to vote may only be
exercised in one constituency (constituencies are the Faculties and the
University administration) at an election. Those concerned have been
notified.

Both conditions must be met in order for the person to have the right to vote.
Doctoral students are not entitled to vote as they are considered
students in this context, pursuant to the Higher Education Ordinance,
Chapter 1 Section 4.
The register of voters takes account of the conditions of employment that
apply on November 1, 2014.

The Administrative Director’s proposal to Nomination Committee, the
Nominating Committee’s proposal to Electoral College, other nominations and
the approved register of voters are available on
http://www.sam.lu.se/en/elections.
Public count of the votes takes place at the Faculty Office, Gamla Kirurgen 2nd
floor, Sandgatan 3, on February 12th at 1 pm.
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