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Sändlista 

 

Fyllnadsval till fakultetsnämnden vid fakulteten för 
skogsvetenskap perioden 2022-2024 

Beslut 
Dekanen beslutar 
 
att genomföra fyllnadsval för uppdraget som andra suppleant i fakultetsnämnden vid 
fakulteten för skogsvetenskap (FN-S) enligt bestämmelser och tidsplan i bilaga 1, 
 
att uppdra åt valberedningen att till de röstberättigade lämna förlag på kandidat för 
uppdraget som andra suppleant i FN-S samt att i sina överväganden särskilt beakta 
att kandidaten bör ha en stark forskningsprofil inom fakultetens ämnesområden och 
bred kunskap om fakultetens sektorsroll, 
 
att vid fyllnadsvalet ska den röstlängd användas som rektor fastställt för det 
ordinarie valet av fakultetsnämnd som genomfördes under valperioden den 25 
oktober – 2 november 2021, samt 
 
att utse fakultetshandläggare Linda Gruffman till valkontrollant och 
fakultetsdirektör Per Olofsson till ersättare för valkontrollanten. 

Redogörelse för ärendet 
Under hösten 2021 valde de röstberättigade en fakultetsnämnd för perioden den 1 
januari 2022 – den 31 december 2024. Valperioden inföll den 25 oktober – den 2 
november 2021. Enligt valkontrollantens protokoll av den 3 november 2021 
(SLU.ua.2021.1.1.1-3187) utföll valet enligt nedan: 
 
Ledamot tillika dekan: Göran Ericsson 
Ledamot tillika prodekan: Pernilla Christensen 
Ledamöter: Ola Lindroos, Torgny Näsholm, Johan Stendahl, Charlotta Erefur, 
Rosario García Gil, Frauke Ecke 
Första och andra suppleant: Elias Andersson respektive Vilis Brukas. 
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Rektor utsåg den 17 november 2021 dekan och prodekan i enlighet med de 
röstberättigades förslag. 
 
Frauke Ecke har den 23 november 2021 (SLU.sfak.2021.1.1.1-386) avsagt sig 
uppdraget då hon ska 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. 

Motiv till beslutet 
Fakultetsnämnden ska tidigt under mandatperioden utse ett antal befattningshavare 
till nämnder och kommittéer såväl inom fakulteten som på central nivå, dessa ska 
eller bör vara ledamöter eller suppleanter i fakultetsnämnden. Det är därför 
angeläget att nämnden är fulltalig, inklusive suppleanter när den tillträder. 
I den uppkomna situationen är det därför motiverat att genomföra ett fyllnadsval 
även om det hade varit tillåtet att lämna platsen vakant. Fakultetsnämndens 
sammansättning visar på behovet av en komplettering vad avser erfarenhet av stark 
egen forskning. 
 
Då valperioden för fyllnadsvalet infaller mindre än två månader efter ordinarie 
valperiod är det motiverat att använda den röstlängd som fastställdes av rektor den 
15 september 2021 (SLU.ua.2021.1.1.1-3187). 
 
Enligt vad som framgår av styrelsens delegationsordning (SLU.ua.2020.1.1.1-
4035) ska dekanen vid fyllnadsval till fakultetsnämnden besluta om röstlängd, 
tidsplan och de övriga bestämmelser som behövs för att valet ska kunna 
genomföras. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 
Beslutet innebär att förutsättningarna för en allsidigt sammansatt fakultetsnämnd 
ökar, vilket bidrar till hög kvalitet i de kommande besluten. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av dekan Göran Ståhl efter föredragning av 
fakultetshandläggare Linda Gruffman. I ärendets beredning har även 
akademisekreterare Sune Lindh och tillträdande dekan Göran Ericsson deltagit. 
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Göran Ståhl 

  

  

Linda Gruffman 
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Valberedningen vid fakulteten för skogsvetenskap 
Valkontrollant och ersättare 

Kopia för kännedom 
Rektor 
De röstberättigade vid fakulteten för skogsvetenskap 
De anställda vid fakultetskansliet vid fakulteten för skogsvetenskap 
Akademisekreteraren 
Registrator-sfak@slu.se 
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Dekanen 

Bilaga 1 till beslut om fyllnadsval till fakultetsnämnden vid S-fak 
2022-2024 (SLU.sfak.2021.1.1.1-386) 

 

Bestämmelser och tidsplan för fyllnadsval till 
fakultetsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskap 
perioden 2022-2024 

30 november: 

Beslut om fyllnadsval. Information till de röstberättigade vid fakulteten. 

1 december – 6 december: 

Valberedningen erbjuder de röstberättigade att inkomma med nomineringar till 
uppdraget som andra suppleant i enlighet med instruktion. De nominerade ska vara 
tillfrågade och ha accepterat uppdraget. Sista dag för nomineringar är den 6 
december 2021. 

10 december – 15 december: 

Valberedningens förslag presenteras till de röstberättigade med inbjudan att 
nominera ytterligare kandidater enligt instruktion. De nominerade ska vara 
tillfrågade och ha accepterat uppdraget. Därutöver ska en kandidatpresentation 
bifogas nomineringen. Nomineringar utöver valberedningens förslag ska vara 
valberedningen tillhanda senast den 15 december 2021 därefter får inga 
nomineringar ske. 

16 december: 

Fastställande av valsedel. Valberedningens förslag, information om övriga 
nominerade samt kandidatpresentationer utsänds till de röstberättigade. 

17 december – 22 december: 

Valperiod. Valet sker elektroniskt under perioden 17 - 22 december. Anvisningar 
och personliga koder för röstning utsänds till de röstberättigade senast den 17 
december. För att garantera valsäkerheten lagras ingen information som kan 
härleda rösten till den som röstat. 

23 december: 

Valkontrollanten upprättar ett protokoll över utfallet. Protokollet justeras av 
valberedningens ordförande och vice ordförande och expedieras till de 
röstberättigade så snart som möjligt. 


