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Prefektbeslut
Stockholm 201 5- l 1-09

Ordfiirande prefekt

Stallftiretridande prefekt

Valkorp I (liirare/tirrskare)

Valkorp I ( l:irardfonk are)

Valkorp I (liirardforskare)

Suppleanter Valkorp l: Gunilla Svensson. Johan Nilsson, Bodil Karlsson

Nils Wahlberg Valkorp 2 (tekn.adm personal)
Suppleanter Valkorp 2: Agneta Ohrstrijm, Albert de Haan

Sara Brurm6 Valkorp 3 (fo*kantuderande)

Lisa Nytrerg Valkorp 3 (studerande grundutbildningen)

Suppleanler Valkorp 3: Kerstin Hartung, Filippa Fransner, Friederike Hdpner,

Hedda Sandelin (studerande grundutbildningen)

Bakgrund och formalia
Enligt universitetets regler skall institutionsstyrelsen (IS) besta av minst tvi tredjedelar Iai-

rardforskare txh hiigst en tredjedel studenter. Dessutom biir minst en representant fiir den tek-
niska och administrativa personalen inge. Institutionsstlrelsen majoritet skall beste av veten-
skapligt kompetenta (disputerade) ledamiiter (2 kap 6 $ HL) fiir an vara beslutsftjr. De valda le-
dam(iterna representerar hela institutionen.

Sammansettningen av styrelsen faststiills av rektor efter fdrslag frin institution genom prefek-
ten. MISUs IS ska enligt beslut liin rektor (prtlokoll RF 20t l-l l-24) bestl av:

- 3 lSranepresentanter, varav minst 2 docentkompetenta (3 suppleanter)

Suppleanter ar gruppsuppleanter <rh tjlinstgor i turordning.

Den som arbetar lika mycket pi tvi olika institutioner eller har en delad ans&illning med 50 pn>
cent undervisning och 50 procent tekniska eller administrativa arbetsuppgifter vSljer sjiilv var
den vill rdsta Och vara valbar. En person som inte kan berdknas upprlitthilla sin anst?illning vid
universitelet under hela den mandatperiod som valet avser biir endast i undantagsfall nomineras.

Meteorologiska institutionen
Mcleorol08iska Institutionen

Slockholms unirersitei
SIi-106 9l Sto(kholm

Besdksadrcss:

Svante Anhcnirs le8 l6C
Intcnlet: httoJ/qsw nlisu \u.sr
'lelelbn: +46 (0)8 - 16 43 36
Irax: r'16 (0)8 l5 71 85

Stockholms
universitet

Styelsens nuvarande struktur:

Jonas Nycander

Annica Ekman

Linda Megner

Jrirg Gumbel

Kri stofer Ddiis

Fyllnadsval Valkorp I till institutionsstyrelse vid MISU ftir perioden 2015-2017

En ny styrelse fijr MISU tilltrAdde den 2015-01-01. Linda Megner har avsagt sig sin st).relsepost
frin och med decembermijtet, detta medlor an Linda Megners funktion som ledamot i Valkorp
I ska erszittas.

Dnr: SU-404-1.1.2-0095-15



Den som tu tjenstledig till I00 procent liin universitetet vid valtillf;illet har inte rostrett (galler
inte fdriildraledighet). Mer information finns !!!1.

Genomfdrande
Det it viktigt att olika intressen representeras i styrelsen. Vi lir ilagda att beakta jamstAlldhetsa-
spehen vid valet och med anledning av MISUs interna organisation Ar del ockse viktigt att de
yngre forskarna - de som inte lir lektorer eller professorer och diirfitr inte har tilltrade till liirana-
det - ocksa ar representerade. Nlir Linda Megner liimnar sin styrelsepost finns diirmed ingen sty-
relsemedlem som uppfyller detta. Valbara kandidater i detta val representerar darfitr gruppen
yngre forskare.

Valet kommer att ge till pe fdljande sAu:

Valkorp I (Liirare)
Valkorporationen har tre platser i st)'relsen, och varje rdstberettigad kan avliigga maximalt en
rdst, pi nigon av de som iir valbara. Det ar inte mtijligt att rijsta pe nuvarande ledamdter eller
representanter i l?irarredet. Vid lika rtistetal avgijr lotten.

Tidplan

24 november 2015 kl. 8.00: Valet cippnar

27 november och 3 december: Piminnelser skickas ut till de som ei rdstat

3 december kl.23.59: Valet stiings

Om du har ftigor om valet, viinligen kontakta utsedd valliinattare Charlolte Hijiik.

Resultatet av detta val meddelas senast 2015-12-08, nasta institutionsstyrelsemdte iir 2015- l2-
16.

Jonas Nycander,
Prefekt

http://www.su.se/medarbetare/fr%C3%A5n-ledningen/organisation/valf%C3%B6rr%C3%A4ttningar/val-till-institutionsstyrelse-1.4097



