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Tidsplan och former för val av fem vetenskapligt kompetenta 
lärare i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden  

Bakgrund  
Rektor har fastställt regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och 
prodekan) vid Umeå universitet, för tiden 2017-07-01--2021-06-30 (dnr FS 1.1-1939-16).  

En valberedning har den 30 november 2016 tillsatts i enlighet med rektors regler. Valberedningen ska 
senast den 12 maj avge förslag till dekan, prodekan och extern ledamot. Rektor fattar beslut i ärendet 
den 3 juni 2014.  

Valberedningen har vidare i uppdrag att lämna förslag på fem vetenskapligt kompetenta lärare, en 
gruppsuppleant för dessa lärare samt två vilande suppleanter.  

Beslut  
Dekan Ulrika Haake beslutar att fastställa följande tidsplan och former för valet till 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden:  

Valet av fem ledamöter som representerar de vetenskapligt kompetenta lärarna samt suppleanter 
enligt ovan äger rum vid ett valmöte den 11 maj 2017, kl. 10.00.  

Valbara som ledamöter/suppleanter (lärarrepresentanter) i fakultetsnämnden är, utöver det som 
angivits i rektors regler för valet, även tillsvidareanställda forskare. 

Röstberättigade vid valet är, utöver det som angivits i rektors regler, disputerade medarbetare som är 
anställda två år eller mer med en pågående anställning som är minst 2-årig den dagen röstlängden tas 
ut. Anställningen måste dock sträcka sig över valdagen  

Valen av lärarrepresentanter organiseras i tre separata val  

1. Först val av fem lärarrepresentanter  
2. Därefter val av en gruppsuppleant  
3. Slutligen val av två vilande suppleanter  
 
Vid valmötet redovisas valberedningens förslag. Därefter ges valförsamlingen möjlighet att nominera 
andra vetenskapliga kompetenta lärare till uppdragen som ledamot/suppleant. Samtliga nominerade 
kandidater ska vara tillfrågade och vara villiga att ta på sig aktuellt uppdrag.  

Valsedlar kommer att finnas tillgängliga i vallokalen.  

Giltiga valsedlar är de som innehåller exakt det antal personer som valet avser och där alla namnför-
slag har behandlats av valmötet. Valsedlar med kommentarer är ogiltiga. Det ska finnas möjlighet att 
avlägga blanka röster. Förtids- och ombudsröstning är inte tillåtet vid detta val.  
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Beslut i ärendet har fattats av docent Ulrika Haake, den samhällsvetenskapliga fakultetens dekan efter 
föredragning av fakultetssamordnare Åsa P Isaksson. 

För den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

 
Ulrika Haake 
   Åsa P Isaksson 
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