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Dnr STYR 2020/2233

Till
Samhällsvetenskapliga fakultetens valkrets
Va l b er ed n i n g en

Nominering av ledamöter från Samhällsvetenskapliga fakulteten till
Universitetskollegiet
Fakulteten ska välja ledamöter till Universitetskollegiet för mandatperioden 202103-01 – 2024-02-29.
Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens
skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor
och prorektor. Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller
konstnärligt komptetenta lärare och övriga anställda utser lärarrepresentanter i
universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för ev. fyllnadsval.
Universitetskollegiet består totalt av 48 ledamöter från hela universitet, varav 24 är
vetenskapligt eller kompetenta lärare, 12 representerar övriga anställda och 12
representerar studenterna.
Samhällsvetenskapliga fakulteten ska utse 3 representanter för vetenskapligt
kompetenta lärare och 1 representant för övriga anställda.
Valberedningen önskar nu få in nomineringar till dessa 4 poster.
Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vars anställning
omfattar minst 50 % av heltid och som är anställda tillsvidare eller har anställning
som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med
doktorandanställningar räknas i detta sammanhang som studenter.
Valbara som representanter för vetenskapligt kompetenta lärare är fakultetens
vetenskapligt kompetenta lärare. Valbar som representant för övriga anställda är
anställda vid fakulteten som inte är vetenskapligt kompetenta lärare.
Nomineringar skickas till valberedning@sam.lu.se märkt ”Nominering UK”
senast den 14 januari 2021. Den som nomineras ska vara tillfrågad och tillgänglig
för uppdraget. Det är tillåtet att nominera sig själv.
Med vänlig hälsning
Per Johnsson
Universitetslektor, Institutionen för psykologi, valberedningens ordförande
Övriga ledamöter i valberedningen
Andréa Björk, kansli S
Mats Janér, Statsvetenskapliga institutionen
Gunilla Jarlbro, Institutionen för kommunikation och medier
Karl-Johan Lundquist, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
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Magnus Ring, Sociologiska institutionen
Eerika Saaristo, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Nuvarande ledamöter från samhällsvetenskapliga fakulteten i universitetskollegiet:
Kerstin Svensson, professor, Socialhögskolan
Jan Henrik Nilsson, docent, Institutionen för service management och
tjänstevetenskap
Tomas Bergström, professor, Statsvetenskapliga institutionen
Helen Wiman, fakultetskoordinator, Kansli S

