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Sammanfattning

Enligt 2 kap 4 § högskolelagen (1992:1434) och 2 kap 7 och 7 a §§
högskoleförordningen (1993:100) har lärarna vid universitetet rätt att vara
representerade i universitetsstyrelsen med tre ledamöter vilka utses genom val för
en mandatperiod om högst tre år. Vid Göteborgs universitet utses lärarnas
representanter i styrelsen efter förslag av en elektorsförsamling till vilken lärare
vid universitetet har rätt att välja elektorer. Detta styrdokument ersätter tidigare
version (V 2015/688).

Inledning
Detta styrdokument tillämpas vid val av företrädare för lärarna i universitetsstyrelsen vid Göteborgs
universitet. Grundläggande bestämmelser om styrelsens ledamöter och utseende av ledamöter finns i 2 kap 4
§ högskolelagen (1992:1434) och 2 kap 7 och 7 a §§ högskoleförordningen (1993:100). Enligt dessa
bestämmelser har lärarna vid universitetet rätt att vara representerade i styrelsen med tre ledamöter. Lärarnas
representanter utses genom val inom universitetet för en mandatperiod om högst tre år.

§1

Val av lärarnas representanter i universitetsstyrelsen ska förrättas av en elektorsförsamling. Vid
valet utses tre ledamöter samt två gruppersättare för dessa.

Val till elektorsförsamling
§2

Elektorsförsamlingen består av 30 elektorer fördelat på fakulteterna inom universitetet i proportion
till antalet anställda lärare som är förordnade tillsvidare eller har ett förordnande som omfattar minst två
års sammanhängande anställning den 1 januari det år valet ska förrättas. Läraranställningen ska
innehas den 1 januari men behöver inte innehas vid tidpunkten för valet. Varje fakultet har rätt till
minst en elektor i elektorsförsamlingen. Fördelningen av elektorer fastställs i särskilt beslut av
universitetsstyrelsen.

§3

Elektorerna i elektorsförsamlingen utses genom val vid respektive fakultet. Fakultetsstyrelsen
ansvarar för genomförande av val av elektorer.

§4

Valet av elektorer ska vara genomfört senast två månader före utgången av löpande
mandatperiod för lärarföreträdarna i universitetsstyrelsen.

§5

Behörig att utse elektorer till elektorsförsamlingen är de som är anställda som lärare vid Göteborgs
universitet och vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare
eller har ett förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning. För konstnärliga fakulteten
gäller krav på minst 40 procent av anställning. Föräldralediga/tjänstlediga betraktas som tjänstgörande.

§6

Behörig att vara elektor är den som är behörig att utse elektorer enligt bestämmelserna i 5 § samt
vars förordnande sträcker sig över elektorsförsamlingens uppdragsperiod.

§7

Den som är utsedd till elektor får inte utses till lärarnas representant i universitetsstyrelsen.

§8

Fakultetsstyrelsen ska tillse att en röstlängd tas fram över samtliga röstberättigade och valbara lärare
till elektorsförsamlingen. Röstlängden ska kungöras och hållas tillgänglig för granskning under minst
en vecka.

§9

Rösträkningsprotokoll ska föras över val av elektorer. Protokollet ska sändas till var och en av de
utsedda elektorerna.
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Val av lärarnas ledamöter i universitetsstyrelsen
§ 10

Efter genomförda val av elektorer kallas samtliga elektorer till ett konstituerande
sammanträde i elektorsförsamlingen.

§ 11

Elektorsförsamlingen ska vid det konstituerande sammanträdet inom sig utse ordförande,
sekreterare och valberedning, varvid jämställdhetsaspekten ska beaktas.

§ 12

Elektorsförsamlingens valberedning ska nominera personer som enligt 14 § är valbara att vara lärarnas
representanter i styrelsen, varvid jämställdhetsaspekter ska beaktas. Valberedningen ska tillfråga de
nominerade om de är villiga att åta sig uppdraget att vara lärarnas representant i styrelsen och
informera dem om vad det innebär att vara ledamot respektive gruppersättare, bland annat att om en
ordinarie ledamot avgår under mandatperioden träder en av gruppersättarna in som ordinarie ledamot.

§ 13

Valberedningen ska avge sitt förslag på nominering till elektorsförsamlingen.

§ 14

Valbar som lärarnas representant i universitetsstyrelsen är de som är anställda som lärare vid Göteborgs
universitet och vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare
eller har ett förordnande som omfattar minst hela mandatperioden. För konstnärliga fakulteten gäller krav
på minst 40 procent av anställning. Föräldralediga/tjänstlediga betraktas som tjänstgörande.

§ 15

Elektorsförsamlingen väljer lärarnas representanter i styrelsen genom sluten omröstning.
Elektorsförsamlingen utser tre ledamöter till styrelsen samt två gruppersättare. Om en ledamot
avgår under mandatperioden träder gruppersättare in som ordinarie ledamot. Förste gruppersättare
träder in först, andre gruppersättare därefter. Elektor som inte har möjlighet att närvara vid valet
kan ge fullmakt till ombud.

§ 16

Rösträkningsprotokoll ska föras över elektorsförsamlingens val av lärarnas representanter i
styrelsen och sändas till samtliga utsedda ledamöter och deras gruppersättare samt till
universitetsstyrelsens sekreterare. Av protokollet ska framgå vem som är förste respektive andre
gruppersättare.

§ 17

Valet av lärarnas representanter i universitetsstyrelsen ska vara förrättat senast två veckor före
mandatperiodens början.
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