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Fyllnadsval Valkorp I till institutionsstyrelse vid MISU frir perioden 2015-Z)17

En ny styrelse fiir MISU tilltrlidde den 2015-01-0l. Fabien Roquet har avsagt sig sin styrelse-
post ftin och med decembermiitet, detta medfti att Fabien Roquet funktion som ledamu i Val-
korp I ska erseftas.

Styelsens nuvarande struktur:

Jonas Nycander Ordftirande prefekt

Annica Ekman St?illfdreFadande prefekt

Fabien Roquet Valkorp I (llirare/forskare)

Jiirg Gumbel Valkorp I (llirare/forskare)

Kristofer Dbiis Valkorp I (liirare/forskare)

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

Nils Wahlberg Valkorp 2 (tekn.adm personal)
Suppleanter Valkorp 2: Agneta Obrstr6m, Albert de Haan

Sara Broom6 Valkorp 3 (fonkarstuderande)

Markus Janghede Valkorp 3 (studerande grundutbildningen)

Suppleanter Valkorp 3: Kerstin Hartung, Filippa Fransner, Friederike Hiipner,

Hedda Sandelin (studerande grundutbildningen)

Bakgrund och formalia
Enligt universitetets regler skall institutionsstyrelsen (IS) besti av minst tva tredjedelar lA-
rare,/forskare och hajgst en tredjedel studenter. Dessutom bdr minst en representant liir den tek-
niska och administrativa personalen ing6. Institutionsstlrelsen majoritet skall besd av veten-
skapligt kompetenta (disputerade) ledamdter (2 kap 6 $ HL) f6r att vara beslutsfijr. De valda le-
damtiterna representerar hela institutionen.

Sammansathingen av stlrelsen fastsfills av rektor efter fijrslag frin institution genom prefek-
ten. MISUS IS ska enligt beslut fiin rektor (protokoll RF 201 l- I I -24) besti av:

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

Suppleanter lir gruppsuppleanter och tjiinstgor i turordning.

Den som arbetar lika mycket pe tva olika institutioner eller har en delad anstlillning med 50 pro
cent undervisning och 50 procent tekniska eller administrativa arbetsuppgifter viiljer sjiilv var
den vill rdsta och vara valbar. En person som inte kan beriiknas upprafihalla sin anstallning vid
universitetet under hela den mandatperiod som valet avser bdr endast i undantagsfall nomineras.
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Den som ?ir tjiinstledig till l00 procent fran universitetet vid valtillf?illet har inte rttsrett (geller
inte fdfildratedighet). Mer information finns hiir.

Genomfdrande
Det ?ir viktigt att olika intressen representeras i stlrelsen. Vi iir Slagda att beaka jems$lldhetsa-
spekten vid vale* och med anledning av MISUs interna organisation Ar det ocksi viktigt att de
yngre forskama - de som inte iir lektorer eller professorer och diirfdr inte har tilltriide till l?iranA-
det - ocksi iir representerade. N?ir Fabien Roqet liimnar sin stlrelsepost finns dlirmed ingen sty-
relsemedlem som uppfyller detta. Valbara kandidater i detta val representerar diirftir gruppen
yngre forskare.

Valet kommer att ga till pa ftiuande satt:

Valkom 1 (Liirare)
Valkorporationen har tre platser i styrelsen, och varje r0stberattigad kan avhgga maximalt en
rdst, piL nigon av de som iir valbara. Det 6r inte mOjligt att rtista pa nuvarande ledamtiter eller
representanter i liiranedet. Vid lika rostetal avgor lotten,

Tidpl""

28 november 2016 kl. 8.00: Valet bppnar

30 november och 5 december: Piminnelser skickas ut till de som ei rtistat

5 december H. 23.59: Valet stiings

Om du har fiigor om valet, viinligen kontakta utsedd valftnettare Anita Dahlberg.

Resultatet av detta val meddelas senast 2016-12-13, nesta institutionsst''relsenrcte'air 2016-12-
,',1
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Jonas Nycander,
Prefekt


