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

En ny styrelse liir MISU tilltrfide den 2015-01-01. I styrelsen :ir Ordftirande prefekt samt St?ill-
ftiretriidande prefekt sjlilvskrivna. Dessa tvi funktioners perioder har gatt ut och har ftir?indrats
frin 2015-08-01. Styelsens sammansattning har ftirandrats pi ftiljande siitt: Som Ordftirande
prefekt har Michael Tjemstrtim ersatts av Jonas Nycander, och som Stiillftiretriidande prefekt
har Johan Nilsson ersatts av Annica Ekman. Detta medltir att Annica Ekmans funktion som
ledamot i Valkorp I samt Jonas Nycanders funktion som Suppleant i Valkorp I ska ersattas.

Styrelsens nuvarande struktur:

Jonas Nycander

Annica Ekman

Linda Megner

Vakant (tidigare Annica Ekman)

Kri stofer D6i5s

Suppleanter Valkorp 1: Vakant (tidigare Jonas Nycander), Gunilla Svensson, Bodil Karlsson

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

Sara Broom6 Valkorp 3 (forskantuderande)

Lisa Nyberg Valkorp 3 (studerande grundutbildningen)

Suppleanter Valkorp 3: Kerstin Hartung, Filippa Fransner, Friederike Hdpner, Hedda Sandelin

(studerande grundutbildningen)

Bakgrund ochformalia
Enligt universitetets regler skall institutionsstyrelsen (IS) beste av minst tva tredjedelar lii-
rare/fonkare och hogst en tredjedel studenter. Dessutom biir minst en reptesentant ftir den tek-
niska och administrativa personalen inge. Institutionsstyrelsen majoritet skall besta av veten-
skapligt kompetenta (disputerade) ledamdter (2 kap 6 $ HL) fitr att vara beslutsltir. De valda
ledamiiterna representerar hela institutionen.

Sammansattningen av st)'relsen faststiills av rektor efter fdnlag frin institution genom prefek-
ten. MISUS IS ska enligt beslut frin rektor (protokoll RF 2011- I l-24) besta av:

- 3 l?irarrepresentanter, varav minst 2 docentkompetenta (3 suppleanter)

Suppleanter Zir gruppsuppleanter och tj?instg6r i turordning.

Den som arbetar lika mycket pi tvi olika institutioner eller har en delad anstallning med 50
procent undervisning och 50 procent teknista eller administrativa arbetsuppgifter viiljer sjiilv
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var den vill rdsta och vara valbar. En person som inte kan beriiknas uppriitthiLlla sin anstlillning
vid univenitetet under hela den mandatperiod som valet avser batr endast i mdantagsfall nomi-
neras. Den som iir tjiinstledig till 100 procent frin univenitetet vid valtillf:iller har inte dtstriitt
(giiller inte ftiriildraledighet). Mer information finm hiir.

Genomfbrande
Det iir vikti$ att olika inffessen representeras i styrelsen. Vi iir ilagda att beakta jiimstiilldhetsa-
spekten vid valet och med anledning av MISUS intema organisation ar det ockse viktigt att de
yngre forskarna - de som inte ?tu lektorer eller professorer och diirfor inte har tilltdide till llirane-
det - ocksa iir representerade.

Valet kommer &irfiir gA till pa fttljande sett:

Valkom I (Liirare)
Valkorporationen har tre platser i styrelsen, och varje riistberiittigad kan avl6gga maximalt en
riist, pi nigon av de som ar valbara. Fdr att vara valbar i Valkorp I k6vs docentkompetens. Det
lir inte mdjligt att rtista pe nuvarande ledamdter.

Urvalet av ledamoter baseras pe rdstetalen men sker i flera steg. Vid lika rostetal avgdr lotten:

1) Fdrst utses ordinarie representant ftjr Valkorp l; den kandidat med det hdgsta rostetalet (er-
sAtter Annica Ekman).

2) Diirniist utses suppleanten fiir Valkorp I med det hosta rij,stetalet (ersatter Jonas Nycander).

Di kdnsfti'rdelningen iir jiimt ftirdelad bland ordinarie ledamiiter inom Valkorp I kommer urva-
lel inte att beakta kon vid detta val. Urval€t beaktar ej kdmfttrdelningen bland suppleanter.

Tidplan

I september kl. 8.00: Valet tippnar

3 och 8 september: PAminnelser skickas ut till de som ej rdstat

8 september kl. 23.59: Val* stiings

Om du har frAgor om valeL vadigen kontakta utsedd valftinbttare Charlotte Htitik.

Resultatet av detta val meddelas senast 2015-09-16, nesta institutionsstyrelsemtite er 2015-09-
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Jonas Nycander,
Prefekt

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



