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Ledamöter i Rådet för forskningsinfrastruktur (Fir) 
2019-2022 

Beslut 
Rektor beslutar  
 
att för tiden från och med den 29 oktober 2019 tills vidare dock längst till och med 
den 31 mars 2022 utse följande personer till ledamöter i Fir: 

professor Lena Ekelund Axelsson, LTV-fakulteten, 
professor Johan Meijer, NJ-fakulteten 
universitetslektor Johan Bröjer, VH-fakulteten, samt 
analytiker Pernilla Christensen, S-fakulteten. 

att för tiden från och med den 22 oktober 2019 tills vidare dock längst till och med 
den 31 mars 2022 utse följande personer till personliga suppleanter i Fir: 

forskare Åsa Lankinen, LTV-fakulteten, för Lena Ekelund Axelsson, 
forskare Anke Herrmann, NJ-fakulteten, för Johan Meijer 
universitetslektor Margareta Emanuelson, VH-fakulteten, för Johan Bröjer, samt 
forskningssekreterare Ulrika Ganeteg, S-fakulteten, för Pernilla Christensen 

Ärendet 
Rektor har beslutat om vilka beslutande och rådgivande organ som ska finnas inom 
universitetet på nivån närmast under rektor. Detta framgår av dokumentet 
Organisation och ansvarsfördelning avseende rektor vid SLU och organ som är 
direkt underställda rektor, ”rektors delegationsordning” senast beslutat den 18 
december 2018 § 222/18, SLU ID ua.2018.1.1.1-4710 samt därefter gjorda 
kompletteringar. Där framgår även hur respektive organ ska vara sammansatta. Fir 
inrättades genom rektorsbeslut om komplettering av rektors delegationsordning den 
11 juni 2019. 
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För Fir gäller att det ska ha 4 medlemmar som utses av rektor efter förslag från 
dekanerna. Dessa har haft möjlighet att lämna förslag på ledamöter respektive 
personlig suppleant. Beslutet överensstämmer med dekanernas förslag. 

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av prorektor Karin Holmgren 
efter föredragning av handläggare Sofia Wretblad och i närvaro av 
universitetsdirektör Martin Melkersson.  

Karin Holmgren 

  

  

Sofia Wretblad 
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Kopia för kännedom 
Prorektor 
Dekanerna 
Vicerektorerna 
Universitetsdirektören 
Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen 
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