
 

 
 

 

Fakulteten för skogsvetenskap 

Bilaga 1 till skrivelse 2021-10-04 till röstberättigade vid fakulteten för skogsvetenskap 

NOMINERINGSBLANKETT 
för fri nominering av ordförande (tillika dekan), vice ordförande (tillika prodekan), ordinarie ledamot/suppleant i 
fakultetsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskap avseende perioden 1 januari 2022 – 31 december 2024. 

Till 

Valberedningen: valberedningen.sfak@slu.se  

Att: Sandra Jämtgård 

 

Förslagsställaren, röstberättigad vid Fakulteten för skogsvetenskap, har tagit del av valberedningens förslag 

till kandidater och vill utöver dessa nominera följande person: 

Namn: …………………………………………. 

  Den nominerade är disputerad och har den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens som avses i 2 

kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434). 

Nomineringen avser uppdrag som: 

  Ordförande tillika dekan 

  Vice ordförande tillika prodekan 

  Ordinarie ledamot/suppleant 

Den nominerade ska ha tillfrågats och accepterat nomineringen. Detta bekräftas genom att den 

nominerade cc:as när blanketten med tillhörande presentation på svenska och engelska skickas in till 

valberedningen.sfak@slu.se  

Förslagsställare, tillhörande de röstberättigade:…………………………………………. 

 

Anvisningar: 

Ange den nominerades namn. Endast en kandidat får anges per blankett. Flera kandidater kan nomineras genom 

att använda flera blanketter. 

Den nominerade ska vara disputerad och ha den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens som avses i 2 kap. 

6§ Högskolelagen (1992:1434). 

Markera med kryss det/de uppdrag som nomineringen avser. 

Den nominerade ska ha tillfrågats och accepterat nomineringen. Detta bekräftas genom att den nominerade 

cc:as när blanketten sänds in till valberedningen.sfak@slu.se Detta krävs för att förslaget ska vara giltigt och 

därmed föras upp på valsedeln. 

Nomineringen ska åtföljas av en presentation av kandidaten. Presentationen ska lämnas i en svensk och en 

engelsk version och omfatta högst en A4-sida. Den ska innehålla följande rubriker: 

Namn, Anställning, Institution, Grundutbildning, Jobbat på SLU sedan, Andra uppdrag 

internt/externt, Viktiga framtidsfrågor för fakulteten, Vad jag framför allt kommer att tillföra den nya 

fakultetsnämnden samt Några personliga rader. 

Komplett CV eller publikationslista ska inte lämnas. 

Förslagsställaren ska tillhöra de röstberättigade. 

Blanketten ska vara valberedningen valberedningen.sfak@slu.se tillhanda senast den 10 oktober 2021. 
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