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Sändlista 

Utseende av dekan och prodekan vid fakulteten för 
landskapsarkitektur, trädgårds- och 
växtproduktionsvetenskap för perioden 2022-2024 

Beslut 

Rektor beslutar  

 

att i enlighet med de röstberättigades förslag utse forskaren Christina Lunner 

Kolstrup till ordförande i fakultetsnämnden (dekan) vid fakulteten för 

landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap för perioden den 1 

januari 2022 till och med den 31 december 2024, samt 

att i enlighet med röstberättigades förslag utse universitetslektorn Karl Lövrie till 

vice ordförande i fakultetsnämnden (prodekan) vid fakulteten för 

landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap för perioden den 1 

januari 2022 till och med den 31 december 2024. 

Ärendet 

Styrelsen har fastställt de grundläggande bestämmelserna för hur val av 

fakultetsnämnder ska genomföras. Rektor har den 30 juni 2021 

(SLU.ua.2021.1.1.1-2029) efter samråd med valberedningarnas ordförande beslutat 

om närmare bestämmelser för det nu aktuella valet.  

I valet, som förrättades elektroniskt under perioden 25 oktober till 2 november 

deltog 153 av 233 röstberättigade (66 %). Vid samma tillfälle lämnade 

valförsamlingen förslag till vem av ledamöterna i fakultetsnämnden som bör utses 

till ordförande respektive vice ordförande i fakultetsnämnden. Ett justerat protokoll 

över valet har upprättats och ligger till grund för detta beslut. Information enligt 

MBL lämnades den 16 november. 
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Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning 

av fakultetshandläggare Torleif Ljung och i närvaro av universitetsdirektör Martin 

Melkersson.  

 

Maria Knutson Wedel 

  

  

Torleif Ljung  

 

Sändlista 

Forskare Christina Lunner Kolstrup 

Universitetslektor Karl Lövrie 

Kopia för kännedom 

Vicerektorerna 

Dekanerna 

Universitetsdirektören 

Överbibliotekarien 

Chefen för universitetsdjursjukhuset 

Avdelningar (motsv.) inom universitetsadministrationen 

Fakultetsdirektörerna 

Nyvalda ledamöter och suppleanter i FN-LTV 

Valberedningens ordförande LTV-fak Georg Carlsson 

Akademisekreterare Sune Lindh 
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