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Utseende av fakultetens valberedningar inför 
mandatperioden 2021-01-01 – 2023-12-31 
 

Bakgrund 
Den treåriga mandatperioden för dekanat, fakultetsstyrelse samt programnämnder 
löper ut 2020-12-31. Dekanat och fakultetsstyrelse (undantaget studentföreträdare) 
utses av rektor efter val bland fakultetens lärarförsamling. Samma valförsamling 
utser genom val även de fem programnämndernas verksamhetsföreträdare. Valen 
skall förberedas av två valberedningar vilka utses av fakultetsstyrelsen. Det åvilar 
valberedningarna att (1) ta fram förslag till dekanat samt verksamhetsföreträdare 
och allmänföreträdare i till fakultetsstyrelsen för mandatperioden 2021-01-01 till 
och med 2023-12-31 i enlighet med rektors beslut DNR LIU-2019-01892 samt att 
(2) ta fram förslag till verksamhetsföreträdare i fakultetens fem programnämnder i 
enlighet med fakultetsstyrelsens beslut Dnr LiU-2020-00293 (Programnämndernas 
sammansättningar från och med 2021-01-01). 

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

• att fakultetens valberedning för förslag till dekanat samt verksamhets-
företrädare och allmänföreträdare i fakultetsstyrelsen under perioden 2020-
02-01 tills vidare, dock längst till och med 2023-12-31, ska utgöras av de 
som för tillfället är prefekter vid institutionerna IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, 
ITN samt MAI. 

• att valberedningens ordförande ska utgöras av den äldst i tjänst varande 
prefekten. I händelse av att flera personer kan vara aktuella avgör 
valberedningen inom sig vem av dessa som ska vara ordförande. 

• att samma valberedning under samma period också ska fungera som 
valberedning för fakultetens val av verksamhetsföreträdare till 
programnämnderna. 

• att uppdra till valberedningarna att särskilt tillse att både kvinnor och män 
är väl representerade i fakultetens styrelse och nämnder. 

 
 

Delges 
Universitetsledningen 
Programnämnderna DM, EF, IL, KB, MD 
Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
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Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 
ordförande och föredragande, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena 
Herbertsson, Magnus Borga, Jan Lundgren, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, 
Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Linnea Bergman och Oskar Renåker. Vidare har 
närvarit personalföreträdare Janerik Lundquist och Karin Baardsen, kanslichef 
Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 
 
Lena Miranda anmälde avvikande mening mot beslutet.  

 
 
 
 
 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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