
Sosialantropologisk institutt Notat 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 

Postadresse: Postboks 1091 Blindern, 0317 Oslo 
E-post: henvendelser@sai.uio.no 
www.sv.uio.no/sai/ 

 

 

Forenklet valg av instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2023-2026 

 

Regelverk  

I Valgreglement for Universitetet i Oslo vedtatt av universitetsstyret 22. februar 2017 heter det i § 

26 pkt. 2:  

Dersom det innen fristen som er fastsatt i tidsplanen bare har kommet ett kandidatforslag på 

hhv. dekan/prodekan og instituttleder/stedfortreder for instituttleder, holdes det ikke valg etter 

reglene foran. I så fall foretas valget av det sittende fakultetsstyret/instituttstyret. Den foreslåtte 

kandidaten anses som valgt dersom det er flertall av alle valgte representanter (enten de er til 

stede eller ikke) for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny. 

Valgstyret fastsetter nytt tidspunkt for start og slutt på valget og tidsplan.  

 

Valgstyre, valgkomité og gjennomføring 

Fakultetets oppnevnte valgstyre har godkjent prosessen. Fakultets valgstyre består av følgende 

medlemmer: 

• Professor Jostein Askim, Institutt for statsvitenskap (leder) 

• Rådgiver Mari Strønstad Øverås, Økonomisk institutt 

• Stipendiat Tor Gaute Syrstad, Institutt for statsvitenskap (året 2022) 

• Student Stine Margrethe Raastad 

 

Instituttstyret ved Sosialantropologisk institutt foreslo i møte 8. mars 2022 følgende valgkomité: 

• For de vitenskapelig tilsatte: Ingjerd Hoëm, (leder) og Keir Martin 

• For de teknisk-administrativt tilsatte: Hilde Spjelkavik Kveseth 

• For studentene: Magnus Johnsen Frivoll 
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Nominasjoner ble hentet inn fra alle ansatte og studenter i mai 2022. Valgkomiteen 

gjennomførte deretter samtaler med nominerte kandidater, med frist for å fremme kandidater 

innen sommerferien 2022. Av de nominerte kandidatene, var det én kandidat som ønsket å 

stille til valg som ny instituttleder. Valgkomiteen fremmet forslaget til ny instituttleder og 

nesteleder til valgstyret, som godkjente forslaget. Valgkomiteen avsluttet sitt arbeid 26. august 

2022.  

 

Innen forslagsfristen ved starten av sommerferien 2022 var det ikke kommet flere forslag til 

instituttleder og nestleder som var villige til å stille. Instituttstyret gjennomfører dermed 

forenklet valg av instituttleder og nestleder for perioden 2023-2026.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Christian Krohn-Hansen velges til instituttleder for perioden 2023-2026. Keir Martin velges 

til nestleder for perioden 2023-2026.  
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