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Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen 
midlertidig vitenskapelig personale til Universitetsstyret - 
Protokoll 

Gjeldende regler 
I henhold til valgreglementet for UiO § 14 om valgprotokoll, skal protokoll for valg til 
universitetsstyret oversendes styret. 

Hovedproblemstillinger i saken 
Valget på én representant og to vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale 
ble gjennomført som elektronisk valg i perioden 28. mai 2018, kl. 08.00 til 4. juni, kl. 12.00.Valget 
gjelder for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019. 

Innstillingen fra valgsekretariatet viser at følgende er valgt for gruppen midlertidig vitenskapelig 
ansatte: 

• Ingrid Lossius Falkum, forsker ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk
handling (CSMN), HF

• Sissel Jentoft, forsker, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), MN, er
valgt til 1. vararepresentant

• Magnus Løberg, førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, MED, er valgt som 2.
vararepresentant

Vedlagt følger underskrevet protokoll fra møte i det sentrale valgstyret 6. juni, kl. 13.00. 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør  

Irene Sandlie 
personaldirektør 

Vedlegg: Protokoll for universitetsstyrevalget 2018 (unntatt vedlegg  1 og vedlegg 2 til protokollen) 
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Protokoll 

Valgstyremøte 6. juni 2018, kl. 12.00, for valg av representanter og vararepresentanter for gruppen 
midlertidig vitenskapelig ansatte til universitetsstyret ved Universitetet i Oslo for perioden 1. august 
2018 til 31. juli 2019 

 

Til stede fra valgstyret: 

Professor Knut Heidar, SV, ISV, leder 
Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad, SV 
 

Til stede fra valgsekretariatet: 

Roger Markgraf-Bye (AP), Bård Henry Moum Jakobsen (USIT), Gina Berg (AP) 

 

1. Godkjenning av stemmer utenfor manntall 

Innstilling er vedlagt protokollen (vedlegg 1) 

Vedtak: 
Valgstyret godkjenner i henhold til innstilling. 
 

2. Godkjenning av valgresultatet ved universitetsstyrevalget 2018 

Elektronisk utskrift av valgresultatet er vedlagt protokollen (vedlegg 2). 

For gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte, kandidatene: 

Ingrid Lossius Falkum 
Sissel Jentoft 
Magnus Løberg 
Henriette N. Tøssebro 
Florian Weber 

Innstillingen fra valgsekretariatet viser at følgende er valgt for gruppen midlertidig vitenskapelig 
ansatte: 

Ingrid Lossius Falkum 
Sissel Jentoft er valgt til 1. vararepresentant 
Magnus Løberg er valgt som 2. vararepresentant  
 

Vedtak: 

Valgstyret godkjenner valgresultatet for gruppen midlertidig i vitenskapelig ansatte slik dette 
fremkommer ovenfor. 

 

Oslo, 6. juni 2018 
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For valgstyret: 

Knut Heidar 

Gudleik Grimstad 

Vedlegg: 

Innstilling for stemmer utenfor manntall 
Elektronisk utskrift av valgresultatet 
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