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

I höst ska NJ-fakultetens röstberättigade* välja åtta ledamöter och två suppleanter 

till ny fakultetsnämnd för mandatperioden 2022-2024. Av dessa åtta ledamöter ska 

även väljas vilka som skall bli ordförande (dekan) och vice ordförande (prodekan) i 

nämnden. 

Valberedningen vill därför uppmana er alla att nominera kandidater till ledamöter i 

fakultetsnämnden. Sista nomineringsdag är fredagen den 10 september 2021. 

Skicka nomineringarna till valberedning.nj@slu.se  

Av nomineringarna ska framgå: 

1. Att den nominerade tillfrågats och accepterat uppdraget. 

2. Om nomineringen gäller uppdraget som  

 ledamot / suppleant eller  

 som ordförande eller vice ordförande i fakultetsnämnden. 

3. Med nomineringen ska biläggas: 

• kandidatens CV på max en sida, 

• uppgift om vem eller vilka som står bakom nomineringen, samt 

• en avsiktsförklaring på max 2 A4-sidor där den nominerade 

 kandidaten beskriver vad hen vill arbeta för. 

Valberedningen hoppas på många nomineringar så att vi har möjlighet att göra ett 

urval för att få till den sammansättning av diversitet och kompetens som behövs i 

fakultetsnämnden. 

Valberedningen presenterar sitt förslag måndag den 29 september. Då inbjuds till 

nomineringar av ytterligare kandidater. Regler för valet, valberedningens förslag 

och uppgift om övriga nominerade kandidater kommer att utsändas till de 

röstberättigade senast 10 dagar före valet. En digital hearing av kandidaterna 

kommer att arrangeras under perioden 26-28 oktober. Valperioden infaller under 

perioden 25 oktober – 2 november. 
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NJ-fakultetens valberedning (2021-06-01 – 2024-05-31) har följande 

sammansättning: 

Ordinarie ledamot Personlig suppleant 

Klara Fischer, ordförande Lena Tranvik 

Göran Hartman, vice ordförande Petter Kjellander 

Åse Lundh Pia Nilsson 

Martyn Futter Anders Hafrén 

Sara Bergek Johanna Wallsten 

Bo Stenberg Åke Nordberg 

Ingrid Öborn Johanna Boberg 

 

 

 

Välkomna med era nomineringar!  

 

Med vänlig hälsning,  

NJ-fakultetens valberedning 

 

 

* Förklaring röstberättigade - utdrag ur styrelsens delegationsordning 

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. 

 

                                                      
1 Inklusive dem som benämns Forskare FLK 
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Övrig information 

Utdrag ur styrelsens delegationsordning om fakulteternas uppdrag: 

Samtliga fakulteter ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dels visionen SLU 

har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och 

utbildning, dels verksamhetsidén SLU bedriver forskning, utbildning och 

miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen 

mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av 

naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på 

vår planet. 

Och specifikt NJ-fakulteten: 

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ-fak (Faculty of Natural 

Resources and Agricultural Sciences) med bas i Uppsala. Fakultetsnämnden har 

elva ledamöter. Åtta ledamöter och två suppleanter utses av de röstberättigade 

inom fakulteten. Tre ledamöter utses av Sluss.  

Fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom 

verksamhetsområdena jordbruk och landsbygdsutveckling. Detta sker i nära 

samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. 

Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växtskydd 

tillsammans med LTV-fak och S-fak. Hela universitetet ansvarar för frågor om 

miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion. 

Arvode 

SLU har tidigare utbetalat ett arvode till SLU-anställda ledamöter i fakultets- och 

lärarförslagnämnd. Detta kommer att upphöra från och med 1 januari 2022 enligt 

beslut av rektor (SLU ID:SLU.ua.2021.1.1.1-1525).  

 

 


