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VALGSTATUT 
Denne valgstatut gælder for valg til bestyrelsen og studienævn, samt øvrige råd og nævn. 
 
 
 
Kapitel 1: Almindelige bestemmer, §§ 1 - 29 Udskrivelse af valg  
 
§ 1. Rektor udskriver valg. Udskrivelse af valg sker ved meddelelse på DFKs studienet.  
 
Stk. 2. Alle valg, dvs. valg af interne medlemmer til bestyrelsen og til Studienævn udskrives i 
begyndelsen af efterårssemesteret, dog senest den 1. hverdag i oktober måned og skal være 
afviklet inden medio december. Undtaget valg til bestyrelsen der udskrives i 
forårssemesteret. 
 
 
Valgudvalgets opgaver 
§ 3. Valgudvalget, bestående af rektor eller prorektor, en repræsentant for de eksisterende 
valggrupper, bistår og tilrettelægger valgene.  
 
Stk. 2. Valgudvalget påser, at reglerne for valgets afholdelse og tilrettelæggelse overholdes, 
samt at der sikres information om valget. Valgudvalget er ansvarligt for, at der ved 
udskrivelse af valget udarbejdes en fortegnelse over de organer, til hvilke der udskrives valg 
med angivelse af deres sammensætning og funktionsperioders påbegyndelse og længde.  
 
§ 4. Rektoratet varetager på vegne af valgudvalget de administrative anliggender i 
forbindelse med afholdelse af valg.  
 
Valgcirkulære 
§ 5. Rektoratet drager omsorg for, at der forud for afholdelse af valg bliver udarbejdet et 
valgcirkulære med bestemmelser for afvikling af valget. Valgcirkulæret skal som minimum 
indeholde oplysninger og bestemmelser om følgende:  
1)  Dato for valgets udskrivelse  
2)  Oplysning om hvad valget vedrører  



3)  Valgperiodens længde  
4)  Valgmåde  
5)  Tidspunkt for valglisternes offentliggørelse  
6)  Frist for klage over manglende eller forkert optagelse på valglisten  
7)  Frist for offentliggørelse af den endelige valgliste  
8)  Frist for indlevering af kandidatlister (kandidatanmeldelser)  
9)  Dato for offentliggørelse af indkomne kandidatlister  
10)  Frist for indsigelse imod de offentliggjorte kandidatlister    (kandidatanmeldelser)  
11)  Dato for udsendelse af stemmemateriale  
12)  Frist for klage over forkert eller manglende stemmemateriale  
13)  Frist for afgivelse af stemmer/aflevering af stemmesedler  
14)  Dato og måde for valgresultatets offentliggørelse  
15)  Frist for klage over valget.  
Stk. 2. Valgcirkulæret skal for så vidt angår valg til Bestyrelsen offentliggøres senest den 
første hverdag i en eller anden måned. Eller dato der er afstemt med bestyrelsesmøder. 
 
Stk. 3. Valgcirkulæret skal for så vidt angår valg til de kollegiale organer offentliggøres senest 
den første hverdag i en eller anden måned.  
 
Valgmåder m.v. 
§ 6. Valg afholdes som flertalsvalg mellem ligestillede kandidater ( evt med køn, som måske 
ikke er lovligt ) 
Stk. 2. Rektor beslutter før udskrivelse af valg, om valget skal afholdes som elektronisk valg, 
brevstemmevalg, valgbordsvalg, eller en kombination af disse.  
Stk. 3. Hver stemmeberettiget har kun én stemme, uanset valgmåde. 
Stk. 4. Reglerne i denne valgstatut om stemmesedler og stemmemateriale dækker både trykt 
og elektronisk materiale. 
§ 7. Afstemningen skal foregå anonymt.  
Stk. 2. Valget skal i øvrigt foregå efter de retningslinjer, som er foreskrevet i valgcirkulæret 
og reglerne i denne valgstatut.  
§ 8. Hvis valget helt eller delvist afholdes som elektronisk valg, skal det af valgcirkulæret 
fremgå, hvordan man afgiver stemme elektronisk og i hvilken periode og tidsrum det er 
muligt at afgive stemme elektronisk.  
§ 9. Hvis valget helt eller delvist afholdes som valgbordsvalg, skal det af valgcirkulæret 
fremgå, i hvilken periode og i hvilket tidsrum samt hvor afstemningen finder sted.  
Stk. 2. Ved valgbordsvalget udøves stemmeretten ved personligt fremmøde på afstemnings- 
stedet.  



Stk. 3. Stemmelokalet skal være aflåst uden for det tidsrum, hvor afstemningen finder sted, 
og den kasse, hvori stemmesedlerne afleveres, skal være forseglet eller aflåst.  
§ 10. Hvis valget afholdes som brevstemmevalg, skal brevstemmematerialet bestå af én eller 
flere stemmesedler, svarkuvert, følgebrev og yderkuvert.  
Stk. 2. Der må ikke sammen med brevstemmematerialet vedlægges andet materiale.  
 
Valggrupper  
§ 11. Valg foregår inden for følgende valggrupper:  
Valggruppe I (De studerende) : 
Alle studerende, der er indskrevet på Basisuddannelsen og overbygning. Ved valg til 
Studienævn opdeles gruppen i IA: Grunduddannelse og IB: Overbygning.  
  
Valggruppe II (De videnskabelige og kunstfaglige medarbejdere) : 
Videnskabeligt og kunstfagligt personale med mindst xx % ansættelse. 
Valggruppe III (Teknisk, administrativt personale) 
Alle ansatte  
 
Generelt  
Studerende og ansatte på barselsorlov/ værnepligt/ adoption indgår i valggrupperne. 
 
Stemmeret og valgbarhed 
§ 12. Rektor, administrationschef er ikke valgbare, men har stemmeret. Der kan dog i særlige 
tilfælde gøres undtagelse herfor i valg til Studienævn og andre faglige råd og nævn. 
Stk. 2. Alle, der er optaget på valglisten for Valggruppe I, er stemmeberettigede og valgbare 
til posterne som repræsentant for de studerende i bestyrelsen og studienævn.   
Stk. 3. Alle, der er optaget i Valggruppe IIA, er stemmeberettigede og valgbare til studienævn 
og som medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. 
Stk. 4. Alle, der er optaget i Valggruppe III er stemmeberettigede og valgbare til 
medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. 
§ 13. Stemmeret har de personer, der er optaget på den endelige valgliste, jf. § 12.  
Stk. 2. Valgbar og stemmeberettiget er enhver, der den 1. i den måned, hvor valget 
udskrives, og som tillige på det tidspunkt, hvor valget afholdes, opfylder de fastsatte 
betingelser for udøvelse af valgretten inden for det pågældende valgområde, herunder er 
optaget på valglisten. Tidsbegrænset ansatte kan kun gøre krav på denne ret, hvis 
vedkommende er ansat for en samlet periode på mindst 1 år fra valgets udskrivelsesdato.  
Stk. 3. Stemmeret kan kun opnås inden for én valggruppe. Personer, der opfylder 
betingelserne for at indgå i flere valggrupper, må inden en frist og på en måde, der 
fastsættes i valgcirkulæret meddele, inden for hvilken valggruppe, de vil udøve deres valgret. 



Afgives en sådan meddelelse ikke, træffes afgørelsen af valgsekretariatet på vegne af 
valgudvalget.  
 
Valglister 
§ 14. I forbindelse med valgets udskrivelse udarbejder valgsekretariatet på vegne af 
valgudvalget lister over samtlige valgberettigede.   
Stk. 2. Valglisterne offentliggøres på DFKs studienet og fremlægges til eftersyn i Valg- 
sekretariatet.  
Stk. 3. Indsigelser vedr. manglende eller forkert optagelse på valglisterne skal fremsendes 
skriftligt til valgsekretariatet inden en i valgcirkulæret fastsat frist. Såfremt indsigelsen tages 
til følge, foretages rettelse i valglisten.  
Stk. 4. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan ingen kræve ændringer i valglisten, men valg- 
udvalget kan rette egentlige fejl og mangler, så længe det er praktisk muligt.  
 
Kandidatopstilling 
§ 15. Valget sker på grundlag af kandidatanmeldelser. Kandidatanmeldelser skal være 
underskrevet af kandidaterne, som dermed bindende erklærer sig villige til at modtage valg.  
 
Fredsvalg 
§ 17. Er der i en valggruppe inden for et valgområde ikke opstillet flere kandidater, end der 
skal vælges, bortfalder afstemningen.  
 
Stemmesedler 
§ 18. Der udarbejdes stemmesedler på grundlag af de indkomne kandidatanmeldelser. 
Kandidaterne anføres i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlerne. 
 Stemmesedlerne skal indeholde oplysninger om hvorvidt der stemmes til bestyrelsen eller 
Studienævn. Endvidere skal stemmesedlerne indeholde oplysninger om valggruppe, antallet 
af pladser der skal besættes og opstillede kandidater. 
§ 19. Der fastsættes i valgcirkulæret en periode for afstemningens afholdelse og en frist for 
at stemme, jf. § 5, stk. 1, nr. 14.  
§ 20. Valgudvalget afgør, om afgivne stemmer er ugyldige.  
 
Opgørelse af valg 
§ 23 Valgresultatet opgøres, idet de valgte udtages i rækkefølge efter deres stemmetal, og 
derefter suppleanterne på tilsvarende måde. Har to eller flere kandidater samme stemmetal, 
der har betydning for valget, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af xxxxxx. 
 
Suppleanter og suppleringsvalg til bestyrelsen 



§ 25. Hvis et valgt medlem af bestyrelsen mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af 
bestyrelsen og suppleanter indtræder i stedet for resten af valgperioden.  
Stk. 2. Hvis der ved det ordinære valg ikke er valgt et tilstrækkeligt antal suppleanter til at 
bestyrelsen kan være fuldtallig, udskrives der suppleringsvalg i den pågældende valggruppe 
efter de for det ordinære valg gældende regler. Indberetning om vakance indgives til valg- 
sekretariatet.  
Stk. 3. Suppleringsvalg udskrives på grundlag af en opdateret valgliste, suppleret med valg- 
berettigede, der inden for en af valgudvalget nærmere fastsat frist begærer sig optaget på 
valglisten.  
 
Suppleanter og suppleringsvalg til de kollegiale organer 
§ 26. Hvis et medlem af et kollegialt organ mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af 
det pågældende organ og suppleanten indtræder i stedet for resten af valgperioden.  
Stk. 2. Hvis et valgt medlem får orlov i løbet af en valgperiode, bestemmer det pågældende 
organ, om medlemmet skal udtræde for orlovsperioden eller for hele resten af valgperioden.  
Stk. 3. Indtræder der under valgperioden vakance i et kollegialt organ, og er der ikke ved det 
ordinære valg valgt eller udpeget et tilstrækkeligt antal suppleanter til, at vedkommende 
kollegiale organ kan være fuldtalligt, afgør rektor efter indstilling fra det pågældende 
kollegiale organ, om den eller de ledige pladser skal besættes ved suppleringsvalg, eller om 
besættelsen kan udsættes til næste ordinære valg. Indberetning om vakance indgives til 
valgsekretariatet af formanden for det kollegiale organ.  
Stk. 4. Suppleringsvalg udskrives på grundlag af en opdateret valgliste, suppleret med valg- 
berettigede, der inden for en af valgudvalget nærmere fastsat frist begærer sig optaget på 
valg- listen.  
Stk. 5. Ved suppleringsvalg er valgområdet og valgmåden som ved det ordinære valg.  
 
Tjenestepligt 
§ 27. Det er en tjenestepligt for medlemmerne af Valggruppe II jf. § 11, at indtræde som 
repræsentanter, såfremt de vælges eller udpeges hertil. Det er ligeledes en tjenestepligt for 
medlemmerne af Valggruppe III at indtræde som repræsentant i bestyrelsen. Der er ikke 
pligt til at modtage genvalg/genudpegning i umiddelbar forlængelse af en valgperiode.  
Stk. 2. Hvis det ved valgets opgørelse konstateres, at der ikke er valgt det nødvendige antal 
repræsentanter i Valggruppe II og for så vidt angår valg til bestyrelsen for Valggruppe III, 
foranstalter rektors valgudvalg umiddelbart efter valgets afholdelse og inden dets 
offentliggørelse lodtrækning mellem gruppens ikke valgte valgbare medlemmer om, hvem 
der skal indtræde i bestyrelsen eller vedkommende kollegiale organ, samt om hvem der skal 
være suppleanter. Rektors valgudvalg træffer afgørelse om antallet af suppleanter.  
Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis ingen kandidater er opstillet til valget.  



 
Offentliggørelse af valgresultatet 
§ 28. Valgcirkulæret skal indeholde bestemmelser om hvor og hvornår valgresultatet 
offentliggøres, jf. § 5, stk. 1, nr. 15.  
 
Valgklager 
§ 29. En valgberettiget, som ønsker at indgive klage i anledning af et afholdt valg, skal inden 
en frist, der fastsættes i valgcirkulæret (normalt 7 dage), indgive en skriftlig og begrundet 
klage til valgsekretariatet.  
Stk. 2. Valgsekretariatet forelægger klagen for valgudvalget, der afgør klagen. Valgudvalgets 
afgørelse kan indbringes for rektor, der afgør sagen endeligt.  
Stk. 3. Valgudvalget kan vælge at behandle henvendelser om valgets gyldighed, der er 
indgivet af en eller flere personer, som ikke har valgret.  
Stk. 4. Hvis et valg erklæres ugyldigt, skal der snarest muligt afholdes omvalg. Ved omvalg 
kan kun de personer, der var opført på valglisten og var valgberettigede på den sidste dag i 
valgperioden stemme.  
Stk. 5. Ved omvalg finder denne valgstatuts regler tilsvarende anvendelse. Stk. 6. Er ingen 
klage modtaget ved fristens udløb, tilintetgøres stemmerne.  
 
 
Kapitel 2: Bestyrelsen, §§ 30-31  
 
Valgområde 
§ 30. Bestyrelsen udgør et samlet valgområde, inden for hvilket de valgberettigede i hver 
valggruppe vælger deres repræsentanter.  
Stk. 2. Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe I er alle, der er optaget i Valggruppe I. 
Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe II er alle, der er optaget i Valggruppe II. 
Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe III er alle, der er optaget i Valggruppe III.  
Funktionsperiode for medlemmer af bestyrelsen 
§ 31. Repræsentanter for Valggruppe I vælges for 2 år. Repræsentanter for Valggruppe II og 
III vælges for 4 år.  
 
 
Kapital 3: §§ 32-33 
IKKE aktuelt for Det Fynske Kunstakademi. 

 
 



Kapitel 4: Studienævn, §§ 34 – 35 
 
Valgområder 
§ 34. Studienævnet udgør et samlet valgområde, inden for hvilket de valgberettigede i hver 
valggruppe vælger deres repræsentanter.  
Stk. 2. Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe I er alle, der er optaget i Valggruppe I. 
Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe II er alle, der er optaget i Valggruppe II og er 
ansat inden for det pågældende studienævns område.  
Funktionsperiode for medlemmer af Studienævn 
§ 35. Repræsentanter for Valggruppe I vælges for 1 år. Repræsentanter for Valggruppe II 
vælges for 2 år.  
 
 
Kapitel 5: Ikrafttræden, § 36 
 
§ 36. Denne valgstatut for Det Fynske Kunstakademi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


