11.03.2022

Møteinnkalling til SPMX2 i Studentparlamentet UiT – Norges Arktiske Universitet
Dato: 22.03.2022
Tid: 16:00
Sted: Auditorium 2, Teorifagbygget hus 1, UiT Tromsø

Det innkalles med denne innkallingen til ekstraordinært møte i Studentparlamentet, etter krav fremsatt av
arbeidsutvalget.
Studentparlamentets representanter har møteplikt, ved forfall varsles Arbeidsutvalget og de valgte
varamedlemmer som da har møteplikt. Studentparlamentets medlemmer har selv ansvar for å se til at de valgte
varamedlemmer får innkalling.
Studentparlamentets møter er åpne, og alle har møterett.
Ekstraordinære møter kan kun behandle den enkelte saken som er grunnlag for innkallingen. Alle
semesterregistrerte studenter ved UiT – Norges Arktiske Universitet kan fremme saker til dagsorden. Saker
meldes til au@sp.uit.no senest 14 dager før møtet og sakspapirer må innleveres senest fire virkedager før det er 7
dager til møtet.
Påfølgende ordinære møtedato er 31. mars.
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SAK 66-2122 Datoer for listevalget 2022
Til: Studentparlamentets representanter
Møte: SPMX2
Ansvarlig: Arbeidsutvalget
Sakstype: Vedtak
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Studentparlamentet fastsetter selv dato og varighet for dets årlige listevalg.
Studentparlamentet har tidligere bestemt at valget skulle starte 11. mars 2022 med en varighet
på 14 dager. Dette valget ble avlyst av Kontroll- og organisasjonskomiteen på bakgrunn av
mangler og mulige feil i informasjonsarbeid rundt valget.
Listevalget skal etter i henhold til valgreglement for Studentparlamentet være gjennomført
innen utgangen av april.
Det foreslås at listevalget starter 20. april 2022 og stenger 30. april 2022. Tidspunkter
fastsettes av valgstyret.

Forslag til vedtak:
• Listevalget til Studentparlamentet avholdes 20. - 30. april 2022. Tidspunkter fastsettes
av valgstyret.
• Lister til valget skal være arbeidsutvalget eller organisasjonskonsulenten i hende
senest 5. april 23:59:59. Lister levert etter dette oppfyller ikke formelle krav for å stille
til valg.
• Leverte lister må oppfylle alle formelle krav i §4.3 Formelle krav til listene i
Valgreglement for Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet.

Innstilling fra arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget innstiller enstemmig forslag til vedtak.
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