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Tid och plats 

Valet hölls elektronisk mellan den 25 oktober och den 2 november 2021. 

§ 1  Valdeltagande 
 

Röstberättigade vid valet av fakultetsnämnd var efter beslut av rektor den 15 september 2021 

233 personer (SLU.ltv.2021.1.1.1-614). Av de röstberättigade röstade 153 personer (66 %). 5 

personer röstade blankt. 

§ 2  Resultat vid val av fakultetsnämnd 

Rösterna vid valet av fakultetsnämnd fördelades enligt följande:  

 

Christina Lunner Kolstrup, 105 röster 

 

Karl Lövrie, 103 röster   

 

Aakash Chawade, 97 röster 

 

Åsa Lankinen, 97 röster 
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Mats Gyllin, 92 röster 

Oleksiy Guzhva, 83 röster  

Emma Butler, 80 röster  

 

Caroline Dahl, 74 röster  

Laura Grenville-Briggs Didymus, 74 röster 

 

§ 3  Resultat vid rådgivande val av dekan och prodekan 

 

Rösterna vid det rådgivande valet av dekan och prodekan fördelades enligt följande: 

 

Christina Lunner Kolstrup fick 105 röster och föreslås bli dekan. 

 

Karl Lövrie fick 103 röster och föreslås bli prodekan.   

§ 4  Fakultetsnämndens sammansättning efter valet 

 

Föreslagen dekan: Christina Lunner Kolstrup 

Föreslagen prodekan: Karl Lövrie 

Ledamöter: Aakash Chawade, Åsa Lankinen, Mats Gyllin, Oleksiy Guzhva och Emma Butler. 

Första suppleant: Laura Grenville-Briggs Didymus 

Andra suppleant: Caroline Dahl 

 

Då Caroline Dahl och Laura Grenville-Briggs Didymus fick lika många röster i valet avgjorde 

lotten vem av dem som blev första respektive andra suppleant, i enlighet med rektors beslut 

från den 30 juni 2021, Bestämmelser för val av fakultetsnämnder för perioden 2022-2024 

(SLU.ua.2021.1.1.1-2029, sid 2, 4. Röstsammanräkning). Lottning genomfördes av 

valkontrollanten den 3 november, under överinseende av valberedningens ordförande och 

sekreterare. 
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Vid protokollet:  

Torleif Ljung 

Valkontrollant 

Justeras: 

Georg Carlsson Kristina Karlsson Green 

Ordförande i valberedningen Sekreterare i valberedningen  
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