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Mötesschema 

Bilaga till dekanbeslut 2019-03-14, SLU ID: SLU.ltv.2019.1.1.1-53 ”LTV-fakultetens övergripande mötesschema” 

Kursivt = reglerat i LTV-fakultetens delegationsordning 

Möte Deltagande Frekvens och 
längd 

Form och syfte Dokumentation 

Beslutande möten     
FN-LTV Ledamöter och adjungerade 4-6 ggr per termin, 

halvdagar tillsammans 
med samarbetspartners 

Enl. delegationsordning Protokoll  

LFN-LTV Ledamöter och adjungerade Efter behov Enl. delegationsordning Protokoll 
DN-LTV Ledamöter och adjungerade Efter behov Enl. delegationsordning Protokoll  
FUN-LTV Ledamöter och adjungerade 1-2 ggr/termin Enl. delegationsordning Protokoll  
Foman-LTV Dekan, prodekan, koordinator Ca en gång/termin Enl. delegationsordning Protokoll  
LV-LTV Ledamöter och adjungerade Ca 2 ggr/termin Enl. rektors-/dekanbeslut Protokoll 
     
Beredande möten     
Arbetsutskott (AU) Dekan, prodekan, ytterligare 

minst en av valförsamlingen 
utsedd medlem av 
fakultetsnämnden samt en 
representant för de studerande.  
 
Adjungerade: fakultetsdirektör, 
fakultetshandläggare (sekr.), 
ibland adjungerade 
specialistfunktioner 

4-6 ggr per termin,  
 

Enl. delegationsordning   

Prefektgrupp Dekan, prodekan, vicedekan GU, 
prefekter för alla institutioner, 
enhetschef för SoU, 
fakultetsdirektör, 
fakultetshandläggare (sekr.)  
ibland adjungerade 
specialistfunktioner (t.ex. 

En gång i månaden 
 

Dialog med fokus på 
institutionernas verksamhet 
och utveckling, samt 
fakultetens utveckling 

Minnesanteckningar 
som skickas ut till 
deltagarna för 
kännedom. 
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vicedekan, fakultetsekonom, 
forskningssekreterare, 
utbildningsledare, HR-specialist, 
kommunikatör) 

Rekryteringskommitté Ordförande LFN-LTV, 
handläggare LFN-LTV, 
personalspecialist, berörd(a) 
prefekt(er). 

Efter behov Beredning av annonser för 
högre anställningar med 
fokus på kvalitetssäkring och 
förbättrad kommunikation.  

Enbart egna 
minnesanteckningar 

Dekans ledningsråd Dekan, prodekan, vicedekaner, 
fakultetsdirektör, bitr. 
fakultetsdirektör 

Varannan vecka  Fånga upp frågor på 
universitets- och 
fakultetsnivå för snabb 
hantering. Strategiska 
diskussioner med fokus på 
fakultetens utveckling, samt 
ev. övriga ärenden 

Enbart egna 
minnesanteckningar 
samt en åtgärdslista  

HR-möten Dekan, prodekan, 
fakultetsdirektör, HR-specialist 

En gång i månaden 
 

Avstämningar av operativa 
och strategiska frågor inom 
HR-området på fakulteten 

Enbart egna 
minnesanteckningar 

Kommu-möten Dekan, prodekan, 
fakultetsdirektör, 
fakultetskommunikatörer 

En gång i månaden 
 

Avstämningar av operativa 
och strategiska frågor inom 
kommunikationsområdet på 
fakulteten 

Enbart egna 
minnesanteckningar 

GUS – 
grundutbildningssam
ordningsorgan för 
Alnarp & LTV 

Programstudierektorer, bitr. 
prefekter GU, 
studentrepresentanter (ASK & 
LMK), representant för 
studievägledningen och för 
biblioteket, 
utbildningsadministratör (sekr.) 

Två gånger per termin Informera om och komma 
överens om hanteringen av 
operationella frågor rörande 
undervisning och utbildning 
på campus Alnarp och för 
LTV-fakulteten. 

Minnesanteckningar 
som skickas ut till 
deltagarna för 
kännedom. 
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