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Tid och plats 

Den 7 december kl. 8:15-8:30, via Zoom 

 

Närvarande ledamöter   

Namn Titel Närvarande 

Sandra Jämtgård Ordförande  

Åke Olson Vice ordförande  

Therese Löfroth Ledamot  

Cecilia Mark Herbert Ledamot  

 

Närvarande suppleanter   

Namn Titel Närvarande 

Dan Bergström Suppleant  

Helena Bylund Suppleant  

Back Tomas Ersson Suppleant  

 

 

Förhindrade   

Namn Titel  

Jonas Fridman Ledamot  

Giulia Attocchi Suppleant  

Francisco Aguilár Suppleant  
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§ 1  Sammanträdets öppnande 

Beslut 

att förklara mötet öppnat. 

 

Föredragande:  

Sandra Jämtgård 

§ 2  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att till justeringsperson utse Åke Olson 

 

Föredragande:  

Sandra Jämtgård 

§ 3  Förslag på kandidat till uppdraget som andra 
suppleant till fakultetsnämnden  

Handlingar 

Dekanbeslut: Fyllnadsval till fakultetsnämnden vid fakulteten för 

skogsvetenskap perioden 2022-2024 inkl. bilaga 

Ärendet i korthet 

Ordinarie ledamot av fakultetsnämnden Frauke Ecke har den 23 

november 2021 avsagt sig sitt uppdrag eftersom hon kommer att 

tillträda en anställning som professor vid ett annat lärosäte. 

Beskedet innebär att Elias Andersson inträder som ordinarie 

ledamot och att Vilis Brukas inträder som första suppleant. 

Uppdraget som andra suppleant blir då vakant. Dekanen har den 

30 november 2021 beslutat att ett fyllnadsval för uppdraget som 

andra suppleant ska genomföras. Enligt vad som framgår av 

beslutet ska valberedningen lämna förslag på kandidat till de 

röstberättigade samt i sina överväganden särskilt beakta att 

kandidaten bör ha en stark forskningsprofil inom fakultetens 

ämnesområden och bred kunskap om fakultetens sektorsroll då 

sammansättningen visar på behovet av en komplettering 

avseende sådan kompetens. 

 

De röstberättigade inbjöds till ett första nomineringsförfarande 

den 1 december. Efter nomineringsperiodens slut den 6 

december hade 2 förslag inkommit avseende samma person som 

valberedningen nu lägger fram som förslag. 

 

Valberedningen har i sina överväganden beaktat såväl inkomna 

 

Föredragande:  

Sandra Jämtgård 
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nomineringar, som att kandidaten bör ha en stark 

forskningsprofil och bred kunskap om fakultetens sektorsroll. 

Beslut 

att till de röstberättigade föreslå Professor Ove Nilsson som 

kandidat till uppdraget som andra suppleant i fakultetsnämnden 

avseende perioden 2022-2024; samt 

 

att beslutet förklaras omedelbart justerat. 

§ 4  Sammanträdets avslutande 

Beslut 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Föredragande:  

Sandra Jämtgård 

 

Vid protokollet:  

Åke Olson 

Sekreterare/Vice ordförande 

Justeras: 

Sandra Jämtgård 

Ordförande 

 

 



This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

Signature page


		2021-12-09T08:33:16+0000


		2021-12-09T09:21:06+0000




