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Valberedningens förslag samt bestämmelser för fria nomineringar 
till fakultetsnämnden 2022-2024 

Valberedningens förslag 
Valberedningens uppgift har varit att lämna förslag till de tio ordinarie ledamöter/suppleanter som 
ska utses till fakultetsnämnden för perioden 2022 – 2024. Valberedningens förslag omfattar även 
förslag på ordförande (dekan) respektive vice ordförande (prodekan) i nämnden. 

Vidare har valberedningens uppdrag varit att i förslaget på ledamöter och suppleanter till 
fakultetsnämnden beakta exempelvis ämnesmässig fördelning, geografiska aspekter, 
jämställdhetsaspekter samt eventuella övriga relevanta faktorer såsom övriga nämnder inom 
fakulteten som kräver att ordföranden i en nämnd ska vara ledamot eller suppleant i 
fakultetsnämnden eller vara vicedekan. 

Valberedningen har vid sammanträde enhälligt beslutat att lämna följande förslag till samman-
sättning av fakultetsnämnden: 

Ordförande och ledamot 
tillika dekan: Docent Rauni Niskanen 
 
Vice ordförande och ledamot 
tillika prodekan: Professor Dirk-Jan de Koning 
 
Åtta ordinarie ledamöter/ Forskare Anne-Lie Blomström  
suppleanter: Professor Johan Bröjer  
 Universitetslektor Stefan Gunnarsson 
 Professor Anders Kiessling 
 Universitetslektor Ingrid Ljungvall 
 Universitetslektor Johanna Penell 
 Universitetslektor Eva Sandberg 
 Universitetslektor Bodil Ström Holst 
  
  
Presentationer av de personer som föreslagits av valberedningen kommer att presenteras på webben 
senast tio dagar före valet. 



 

Fri nominering 
Valberedningen inbjuder till ytterligare nomineringar vilket innebär att den som är röstberättigad 
som anser att ytterligare personer än de som valberedningen föreslagit bör väljas in i 
fakultetsnämnden, antingen som ordförande (dekan), vice ordförande (prodekan) eller som 
ledamot/suppleant, har möjlighet att nominera ytterligare kandidater. Fritt nominerade kandidater 
får nomineras enbart om de är disputerade och har den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens 
som avses i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434). 

Nominering ska ske på bifogad blankett (bilaga 1). Som framgår av blanketten ska den som 
nomineras på detta sätt ha tillfrågats och accepterat nomineringen. Av instruktionen på blanketten 
framgår också att den nominerade ska presenteras. 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. 

Samtliga presentationer kommer att publiceras på webben senast tio dagar före valet. Komplett CV 
eller publikationslista ska inte lämnas. Observera att tidigare nominerade kandidater som inte ingår 
i valberedningens förslag måste nomineras på nytt genom den bilagda blanketten för att hamna på 
valsedeln. 

Nomineringsblankett inklusive presentation på svenska och engelska skickas till VB-VH2021-
24@slu.se och ska vara valberedningen tillhanda senast den 8 oktober 2021. 

Valet av fakultetsnämnd sker via elektroniskt valsystem och äger rum den 25 oktober – 2 
november 2021. Kandidaterna kommer att presentera sig vid en digital hearing den 27 oktober kl. 
12.30-14.30. Ytterligare information om valet kommer att skickas ut senast tio dagar före valet. 

 

 

För valberedningen 

 

Karin Vargmar Tomas Bergström 
Ordförande Vice ordförande 

 

 

Bilaga 
Nomineringsblankett 
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Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 

Bilaga 1 till skrivelse 2021-09-23 till röstberättigade vid VH-fakulteten 

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

Till 
Valberedningen: VB-VH2021-24@slu.se  
Att: Karin Vargmar 

 
Förslagsställaren, röstberättigad vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, 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 
VB-VH2021-24@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 VB-VH2021-24@slu.se tillhanda senast den 8 oktober 2021. 
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