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Fastställda i styrelsen 070427, § 33 
 
Regler vid val av lärarrepresentanter i styrelser och 
nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. 
 
1.  Gemensamma bestämmelser. 
 
Valberedning 
1. I valberedningen skall båda könen vara representerade. 
 
2. Valberedningens uppgifter är att ta fram kandidater, som står till 

förfogande, föreslå sammansättning av ledamöter och ersättare i nämnd 
eller styrelse samt att genomföra val enligt dessa föreskrifter. 

 
3. Ledamot i valberedning kan ej kandidera till post som ledamot för vilket 

valet gäller. 
 
4. Rektor utser för mandatperioden och för varje val en valberedning 

bestående av tre lärare, varav minst en från vetenskapsområdet teknik och 
minst en från humanistiskt-samhällsvetenskapligt, medicinskt eller 
naturvetenskapligt vetenskapsområde. Dessutom ingår förvaltningschefen 
eller den han/hon utser som sammankallande. 

 
Röstberättigade och valbara lärare 
5. Till kategorin lärare räknas alla med befattning som lärare enligt 

högskoleförordningen kap 4 och med en anställning på minst 40 % av hel 
befattning vid tidpunkten för röstlängdens upprättande. 

 
6. För att vara valbar krävs förutom villkoren under punkten 5 att läraren har 

ett tillsvidareförordnande eller ett visstidsförordnande på minst två år. 
 
7. Med vetenskapligt kompetenta lärare avses lärare med doktorsexamen 

eller äldre licentiatexamen (HL 2 kap, 6 § och HF 3 kap, 3 §). 
 
Val 
8. Vid varje val upprättas  

-en röstlängd (förteckning över röstberättigade och valbara lärare), 
- valberedningens förslag till sammansättning av ledamöter i nämnd eller 
styrelse, 
- i händelse av att ledamot avgår under mandatperioden, förslag till 
ersättare för resten av mandatperioden enligt turordning, 
- i förekommande fall valberedningens förslag till ordförande och vice 
ordförande och 
- i händelse av att ordföranden eller vice ordföranden avgår under 
mandatperioden, förslag till ersättare av vice ordförande, då vice 
ordförande går in som ordförande för resten av mandatperioden. 
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Valberedningens förslag till ledamöter i nämnd eller styrelse bör utgöras 
av minst en tredjedel kvinnor och minst en tredjedel män. 

 
9. En preliminär röstlängd, valberedningens förslag till sammansättning av 

ledamöter i nämnd eller styrelse, i förekommande fall förslag till 
ordförande och vice ordförande samt förslag till ersättare publiceras på 
BTH:s webbplats senast tre veckor före val. 

 
10. Någon utanför valberedningen får föreslå ytterligare personer till 

ledamöter 
(HF kap 3, 11 §, SFS 2001:23). Ett sådant förslag ska vara ett alternativ till 
valberedningens förslag och innehålla motsvarande uppgifter. Delar av 
valberednings förslag kan mycket väl ingå i det nya förslaget, som i övrigt 
måste uppfylla detta regelverk. Förslaget får lämnas av lärare, som är 
röstberättigad, och ska inges skriftligen till registrator senast sju 
arbetsdagar före valet.  

 
11. Slutgiltiga förslag (enligt punkten 8 och 10) offentliggörs senast en vecka 

före valet, där röstlängd inför valet fastställs. 
 
12. Val förrättas med slutna förtryckta valsedlar och genomförs samtidigt på 

BTH:s campusorter. 
 
13. Röstberättigad, som ej kan närvara vid valtillfället får rösta via ombud. 

Ombudet skall då uppvisa bevittnad fullmakt från den röstberättigade. 
Blankett för fullmakt finns på BTH:s webbplats. 

 
14. Valsedel förklaras ogiltig om ändringar gjorts på den förtryckta valsedeln. 
 
15. Den valsedel som fått flest röster bestämmer vilka lärarrepresentanter som 

ingår som ledamöter i nämnd eller styrelse samt vem/vilka som ersätter 
ledamot, som avgår under mandatperioden 

 
Likaså framgår i förekommande fall vilka som ska föreslås rektor till 
ordförande och vice ordförande samt vem som ersätter vice ordföranden 
om ordföranden eller vice ordföranden avgår under mandatperioden. 
Rektor fattar beslut om ordförande, vice ordförande och ersättare för vice 
ordföranden. 
  
Lottning användes för särskiljning av valsedlar vid lika röstetal. 
 

16. Justerat protokoll skall upprättas vid varje val. Protokollet skall innehålla 
uppgifter om 
- antalet avgivna valsedlar, 
- antalet ogiltiga valsedlar, 
- antalet röster fördelade på valsedlar, 
- vilka som utsetts till ledamöter vid valet, 
- i förekommande fall förslag till ordförande och vice ordförande och 
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 - vem/vilka som utsetts till ersättare för den /de som avgår under 
mandatperiod. 
 
Protokoll skall vara registrator tillhanda senast två veckor efter val. Kopia 
av protokollet publiceras på BTH:s webbplats. 

 
17. Om lärares anställning upphör under mandatperioden upphör samtidigt 

uppdraget som ordförande, vice ordförande eller ledamot i styrelse, 
nämnd eller valberedning. 

 
 
2.  Val av ledamot i högskolestyrelse 
 
1. Genom förvaltningschefens försorg upprättas för valet en röstlängd. 
 
2. Valberedningen föreslår  

• tre kandidater som ledamöter i styrelsen.  
• en ersättare. 

 
 
3.  Val av ledamöter i fakultetsnämnden. 
 
1. Genom förvaltningschefens försorg upprättas för valet en röstlängd över 

lärare med vetenskaplig kompetens uppdelade på två grupper: 
a. tekniskt vetenskapsområde  
b. humanistiskt-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt 

vetenskapsområde. 
 
2. Valberedningen föreslår  

• så många kandidater som det antal ledamöter som ska ingå som 
lärarrepresentanter i fakultetsnämnden enligt organisationsplanen  
(f n fem ur gruppen a och tre ur gruppen b). 

• en ersättare ur vardera grupperna a och b. 
• bland de ordinarie kandidaterna, ordförande (utses normalt ur 

gruppen a) och vice ordförande. 
• bland de ordinarie kandidaterna en ersättare för vice ordförande. 

 
 
4.  Val av ledamöter i grundutbildningsnämnden. 
 
1. Genom förvaltningschefens försorg upprättas för valet en röstlängd med 

lärare uppdelade på två grupper: 
a. tekniskt vetenskapsområde  
b. humanistiskt-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt 

vetenskapsområde. 
Inom varje grupp görs dessutom en indelning i valbara 
c. lärare med vetenskaplig kompetens 
d. övriga lärare. 
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2. Valberedningen föreslår  
• så många kandidater som det antalet ledamöter som ska ingå som 

lärarrepresentanter i grundutbildningsnämnden enligt 
organisationsplanen (f n fem ur gruppen a varav minst tre ur 
gruppen ac och tre ur gruppen b vara minst två ur gruppen bc). 

• en ersättare ur vardera grupperna ac, bc, ad och bd. Alternativt kan 
alltid en lärare ur gruppen c ersätta någon ur gruppen d och en 
lärare ur gruppen d kan ersätta någon ur gruppen c under 
förutsättning att kravet på antalet disputerade enligt ovanstående 
punkt fortfarande uppfylls. 

• bland de ordinarie kandidaterna ordförande och vice ordförande ur 
grupperna ac och bc. 

• bland de ordinarie kandidaterna ersättare för vice ordförande. 
 

 
 
 
 


