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Sändlista

Inrättande av International Advisory Board
Beslut
Rektor beslutar
att inrätta ett International Advisory Board (IAB) som en strategisk stödfunktion till rektor
och universitetsledning under perioden från den 1 juli 2019 till och med 30 juni 2022,
att fastställa Terms of Reference för IAB enligt bilaga till detta beslut,
att utse följande personer till medlemmar i IAB under den aktuella perioden:
Professor Bill Hansson, Max Planck Society/Max Planck Institute for Chemical
Ecology,
Professor Bo Jellesmark Thorsen, Köpenhamns universitet
Professor Johanna Björkroth, Helsingfors universitet
Professor Lisa Roberts, University of Leeds
Professor Mikael Hildén, Finnish Environment Institute (SYKE)
Professor Rajiv Khosla, Colorado State University
Professor Sarah Gurr, University of Exeter
att kostnaden för möten och resor belastar rektors strategiska medel, kst 1000 000,
proj 6800, samt
att uppdra till universitetsdirektören att tillse att IAB ges erforderligt administrativt stöd.

Ärendet
Efter diskussion i rektors ledningsråd har rektor tagit initiativ till bildandet av ett
International Advisory Board (IAB). Syftet är att knyta ett antal erfarna ”kritiska
vänner” till SLU i rollen som rådgivande till rektor och universitetsledning.
Bakgrunden till beslutet är forskningsutvärderingen Kvalitet och Nytta (KoN
2018), där en av de övergripande rekommendationerna var att SLU behöver
utveckla det strategiska tänkandet på alla nivåer. De externa bedömarna föreslog
bland annat att SLU bör använda sig av ett International Advisory Board.
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IAB:s funktion är att:
• vara rådgivande i strategiska frågor av universitetsgemensam karaktär
• bidra med ett internationellt perspektiv till SLU:s omvärldsbevakning
• vara rådgivande i SLU:s kvalitetsarbete baserat på forskningsutvärderingen KoN 2018.
IAB sammankallas en gång per år. Vid behov kan IAB även bidra skriftligen med
synpunkter i särskilda frågor. Former och villkor för IAB:s arbete beskrivs närmare
i Terms of reference (se bilaga till detta beslut).
Ledamöterna i IAB har en gedigen akademisk karriär och bred kunskap om
universitetssektorn, samt erfarenhet av ledning och strategisk utveckling samt
internationellt samarbete. Deras roll är att bidra med synpunkter rörande SLU:s hela
verksamhet; inte att fungera som sakkunniga inom specifika vetenskapliga områden.
De personer som nu utses till medlemmar i IAB har valts ut efter samråd inom
universitetsledningen. Fyra av dem hade en aktiv roll i de expertpaneler som anlitades
under KoN 2018. Detta ger goda möjligheter att återkoppla till de diskussioner som
fördes mellan panelerna och ledningen i samband med utvärderingen.
Beslutet innebär att IAB inrättas under en begränsad tid om tre år. Rektor avser att
före mandatperiodens utgång ta ställning till om IAB i fortsättningen ska utgöra ett
permanent organ i rektors delegationsordning.
Beslut i detta ärende har fattats i rektors frånvaro av prorektor Karin Holmgren
efter föredragning av enhetschef Boel Åström och i närvaro av universitetsdirektör
Martin Melkersson. Forskningssekreterare Niklas Nordquist har deltagit i
beredningen av ärendet.

Karin Holmgren
Boel Åström
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Terms of reference for the SLU International Advisory Board
SLU’s research evaluation Quality & Impact 2018 resulted in recommendations for
various strategic measures that have been analysed and discussed by the SLU
leadership. As one consequence of these considerations, the vice-chancellor has
decided to establish an International Advisory Board (IAB).

1. Aim
The purpose of the board is to engage prominent representatives of the
international academic community as “critical friends of SLU” who can provide
advice to the SLU university management on matters of a strategic nature.

2. Function
The IAB’s function is to
 advise the vice-chancellor and university management on strategic issues
concerning the continuing development of SLU as one of the leading
universities in our field;
 bring an international perspective to SLU’s analysis of current and future
developments in the academic sector;
 advise SLU concerning measures for quality improvement based on the results
of the Quality & Impact 2018 evaluation.

3. Composition
The IAB is made up of five to six members based outside Sweden. Members are
selected by the vice-chancellor after consultations with the university management
and the deans.
Members are expected to have a good strategic overview and broad knowledge of
the academic sector. They have a university background but may currently be
active in other environments. As a rule, members have personal experience as
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leaders of academic organisations and of international collaboration. Members are
expected to provide strategic advice relating to all aspects of the university’s
mission and are not selected based on their expertise within specific academic
fields. They are appointed for a three-year period.

4. Meetings
The IAB is assembled annually for a two-day meeting at SLU. The first meeting is
planned to take place in November 2019.
SLU will carry all costs for travel and accommodation in connection with the
board’s meetings.
Outside these meetings, the IAB may also be asked to provide written feedback on
specific matters.
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