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Fakulteten för skogsvetenskap 

Valberedningen 

2021-08-12 

 

Inbjudan att nominera kandidater inför val till ny 
fakultetsnämnd 2022-2024 

De röstberättigade* vid S-fakulteten ska under hösten välja åtta ledamöter och två 

suppleanter till fakultetsnämnden avseende mandatperioden 2022-2024. Bland de 

åtta ordinarie ledamöterna utses även ordförande (dekan) och vice ordförande 

(prodekan). 

I ett första nomineringsförfarande inbjuds härmed alla anställda vid S-fakulteten att 

nominera kandidater, även de som inte har rösträtt i höstens val. 

Majoriteten av ledamöterna i fakultetsnämnden ska ingå i fakultetens 

valförsamling* 

Av nomineringarna ska framgå: 

1. Att den nominerade har tillfrågats och accepterat uppdraget. 

2. Om nomineringen avser uppdraget som 

- Ledamot/suppleant, eller 

- Ordförande eller vice ordförande 

3. En kort motivering 

Nomineringar skickas till valberedningen.sfak@slu.se senast den 31 augusti. 

Efter nomineringsperioden kommer valberedningen att arbeta fram ett förslag 

vilket presenteras för de röstberättigade* den 4 oktober. Efter detta inbjuder 

valberedningen de röstberättigade* att inkomma med ytterligare nomineringar. 

Regler för valet, valberedningens förslag och uppgifter om övriga nominerade 

kandidater kommer att skickas till de röstberättigade* senast tio dagar före valet. 

En digital hearing av kandidaterna kommer att arrangeras under perioden 26-28 

oktober. Vilket datum det blir kommer att meddelas. Valperioden infaller under 

perioden 25 oktober – 2 november. 

Information angående valet kommer även att publiceras löpande på SLU:s val-

webb. 

Välkomna med era nomineringar! 

Hälsar, 

Valberedningen vid S-fakulteten 

*Förklaring valförsamling och röstberättigade enligt vad som framgår av 

styrelsens delegationsordning 

mailto:valberedningen.sfak@slu.se
https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/namndvalet-2021/
https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/namndvalet-2021/
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4 Fakulteternas valförsamlingar och rösträtt vid val av fakultetsnämnder 

4.1 Sammansättning 

För att ingå i en fakultets valförsamling krävs att anställningen avser arbete på 

minst halvtid och gäller tillsvidare en viss sammanhängande tid som sammantaget 

inte är kortare än två år. Anställningen ska avse professor, universitetslektor, 

biträdande universitetslektor, forskare1, miljöanalysspecialist, postdoktor, 

universitetsadjunkt, analytiker, forskningsledare, försöksledare, fältmykolog, 

fältpatolog eller fältentomolog. 

4.2 Rösträtt vid val av fakultetsnämnder 

Vid val av fakultetsnämnder har följande personer rösträtt: 

a) de som ingår i valförsamlingen 

b) de som har avlagt doktorsexamen och är anställda vid en fakultet och där 

anställningen avser arbete på minst halvtid och gäller tillsvidare en viss 

sammanhängande tid som sammantaget inte är kortare än två år. 

Nuvarande fakultetsnämnd 2019-2021 

 Göran Ståhl, ordförande, dekan 

 Christer Björkman, vice ordförande, prodekan 

 Pernilla Christensen, ledamot, vicedekan för fortlöpande miljöanalys 

 Anders Dahlberg, ledamot 

 Ann Dolling, ledamot, vicedekan för jämställdhet och lika villkor 

 Frauke Ecke, ledamot 

 Matts Lindbladh, ledamot 

 Ola Lindroos, ledamot, vicedekan för utbildning på grund- och avancerad 

nivå 

 Rosario García Gil, 1a suppleant, vicedekan för internationalisering 

 Ove Nilsson, 2e suppleant 

Valberedningen vid S-fakulteten 

Ordinarie ledamöter med personlig suppleant inom parentes: 

 Sandra Jämtgård, ordförande, institutionen för skogens ekologi och skötsel 

(Dan Bergström, institutionen för skogens biomaterial och teknologi). 

 Åke Olson, vice ordförande, institutionen för skoglig mykologi och 

växtpatologi (Joachim Strengbom, institutionen för ekologi). 

 Therese Löfroth, institutionen för vilt, fisk och miljö (Giulia Attocchi, 

institutionen för sydsvensk skogsvetenskap). 

                                                      
1 Inklusive dem som benämns Forskare FLK 
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 Jonas Fridman, institutionen för skoglig resurshushållning (Back Tomas 

Ersson, Skogsmästarskolan). 

 Cecilia Mark Herbert, institutionen för skogsekonomi (Francisco Aguilár, 

institutionen för skogsekonomi). 


