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Lämna förslag till nya ledamöter i
lärarförslagsnämnden LFN-LTV!
Nu ges LTV-fakultetens anställda möjlighet att föreslå nya LFN-ledamöter inför
mandatperioden 2019–22. De föreslagna personerna ska vara tillfrågade. Beslut
fattas av FN-LTV före 1 april 2019.
Ordförande, ledamöter och grupp-suppleanter i lärarförslagsnämnden (DN-LTV)
tillsätts 1) av fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap (FN-LTV) och 2) av de aktuella studentkårerna. Det här
uppropet avser den första kategorin, dvs. de ledamöter och suppleanter som tillsätts
av FN-LTV. Vice-ordföranden tillsätts internt inom LFN-LTV. Under
mandatperioden 2016–19 är dessa positioner tillsatta enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande: Lena Ekelund Axelsson
Ledamot och vice-ordförande: Marie Bengtsson
Ledamot: Gunilla Lindholm
Ledamot: Erik Andreasson
Suppleant: Eric Hunter
Suppleant: Marie Larsson
Suppleant: Sven Nimmermark
Suppleant: Kimmo Rumpunen

Skicka förslagen senast den 29 januari 2019 till kristine.kilsa@slu.se

Postadress: Box 55, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 4
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Intresseanmälan ledamöter LFN-LTV

Bilaga 1: utdrag ur fakultetens delegationsordning avseende
lärarförslagsnämndens sammansättning och arbete:
”Lärarförslagsnämnden, LFN-LTV
Tillsättning av högre anställningar vid SLU regleras i Anställningsordningen (AO).
Rektor har fastställt Tillämpningsföreskrifter till anställningsordningen. I dessa
regleras lärarförslagsnämnderna arbete.
Sammansättning
Lärarförslagsnämnden består av fem ledamöter, varav en är ordförande. Nämnden
utser inom sig vice ordförande. Lärarförslagsnämnden har en sådan
sammansättning att den kan bedöma såväl den pedagogiska som den vetenskapliga
skickligheten. Båda könen ska vara representerade i nämnden.
Fakultetsnämnden utser, på förslag av valberedningen, ordförande och ledamöter
bland lärare och forskare, samt fyra grupp-suppleanter, för en mandatperiod på tre
år, med start 2016-04-01.. Sluss utser en ledamot samt personlig suppleant för
denna. Handläggare/sekreterare har närvaro- och yttranderätt.
Prodekan är ordförande (enligt nuvarande delegationsordning som skall ändras
under våren 2019 till ”ledamot av FN eller dekan/prodekan/vicedekan”).
Ledamöter i lärarförslagsnämnden får ej agera som sakkunniga i de ärenden LFNLTV fattar beslut om.
Nämndens ordförande avgör vilken suppleant som ska kallas till tjänstgöring i en
frånvarande ledamots ställe. FN-LTV kan, om det finns särskilda skäl som jäv eller
annan oförutsebar omständighet, besluta att kalla en annan person än en av
gruppsuppleanterna som ersättare för en frånvarande ledamot och då endast för ett
enskilt ärende. Detta beslut får delegeras. LFN-LTV får adjungera sakkunnig,
pedagogiskt skicklig person eller annan person till sina sammanträden med
närvaro- och yttranderätt.
Uppdraget
att bedöma samt ge förslag i ärenden om anställning av professor, inbegripet
adjungerad och gästprofessor, universitetslektor, inbegripet adjungerad och
gästlektor och biträdande universitetslektor, enligt vad som närmare framgår av
anställningsordningen. Beslut om förslag till rektor om anställning av professor
fattas av FN-LTV efter beredning av LFN-LTV
att avgöra om yttrande av sakkunniga ska hämtas in vid ärenden som rör befordran
till professor eller universitetslektor. Yttranden behöver dock inte hämtas in, om
det är uppenbart obehövligt för en prövning av frågan om befordran skall ske eller
inte”
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