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§147/12 Fördelning av planeringsmedel enligt Stimulanspaket för
ökad internationalisering

Dnr SLU ua.Fe.
2012.2.3.0-3111

att engångsvis anvisa kronor 922 009 enligt bifogad förteckning.
Medlen skall belasta kst 1001013 Forskningsfinansiering.
Medlen utbetalas då kopia på färdig ansökan sänts till Grants
Office.
Föredragande: Ingrid Ragnarsdotter Jajke

§148/12 Anställning som professor i landskapsarkitektur med
inriktning mot projektering och byggande (konstnärlig
anställning)

SLU.ltj.Fe.
2011.2.5.2-1022

att genom befordran anställa Ann Bergsjö som professor i
landskapsarkitektur med inriktning mot projektering och
byggande (konstnärlig anställning) fr o m 2012-10-01.
Föredragande: Per Frimodig

§149/12 Anställning som professor i växtskydd med inriktning mot
strategier för det uthålliga nyttjandet av de biologiska
naturresurserna (samverkansanställning)
att genom befordran anställa Erland Liljeroth som professor i
växtskydd med inriktning mot strategier för det uthålliga
nyttjandet av de biologiska naturresurserna
(samverkansanställning) fr o m 2012-10-01.
Föredragande: Per Frimodig

SLU.ltj.Fe.2012.2.5.2118,
SLU.ua.Fe.2012.2.5.1181

§150/12 Befogenhet för vicerektor Johan Schnürer att ingå
överenskommelse med the Chinese Academy of Agricultural
Sciences

Dnr SLU ua.Fe.
2012.1.2-2791

att lämna befogenhet för vicerektor för samverkan Johan
Schnürer att från och med den 31 augusti 2012 och så länge han
är vicerektor för samverkan, ingå överenskommelse
(Memorandum of Understanding, MoU) med Chinese Academy
of Agricultural Sciences, CAAS och därefter ingå de
överenskommelser som kan bli en följd av detta MoU under
förutsättning att det finns finansiering.
Föredragande: Sune Lindh

§151/12 Strålsäkerhetskommitténs sammansättning och uppgifter

Dnr SLU ua Fe.
2012.1.1-3122

att det från den 1 januari 2013 ska finnas en
strålsäkerhetskommitté (SSK) vid universitetet som har den
sammansättning och de uppgifter som framgår av bilagan till detta
beslut, samt
att uppdra åt universitetsdirektören att vidta de åtgärder som
krävs för att SSK ska vara bemannad och operativ från den 1
januari 2013 och att det då finns av rektor beslutade riktlinjer för
den verksamhet som berörs av dagens beslut.
Föredragande: Sune Lindh

§152/12 Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU
att fastställa riktlinjer för intern styrning och kontroll enligt
bilaga.
Föredragande: Maria Hart

Dnr SLU ua Fe.
2012.1.0-3129

