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Tid: kl. 17:00–18:00 

Plats: Zoom 

Närvaro: Bilaga 0:1  

Planering: Bilaga 0:2 

 

 Mötesformalia  

 Ärende Beslut/åtgärd 

68  
Beslut 

Fastställande av föredragningslistan Universitetsstyrelsens beslutar att som 
övriga fråga behandla former för styrelsens 
sammanträde den 6 oktober 2021 men i 
övrigt fastställa det utsända förslaget till 
föredragningslista. 

69  
Beslut 

Utseende av justeringsperson Utöver ordförande och ställföreträdande 
rektor, utses Beatrice Melin att justera 
sammanträdesprotokollet. 

70  
Information 

Föregående sammanträdesprotokoll  Ordförande Chris Heister föredrar ärendet. 

Universitetsstyrelsen beslutar att 
godkänna protokollet som läggs till 
handlingarna 

Protokoll från styrelsesammanträdet  
21060809. 
Bilaga p 70. 

71  
Information 

Inkomna skrivelser Universitetsdirektör Hans Wiklund 
informerar om det inkommit en skrivelse 
angående Medicinska biobanken.  

Universitetsstyrelsen beslutar att 
skrivelsen ska behandlas vid 
sammanträdet den 6 oktober och att 
avsändaren ska meddelas detta. 

 Beslutsärende  

 Ärende Anmärkning 

72  
Beslut 

Rektor för perioden från och med den 1 
juli 2022 – ställningstagande för fortsatt 
process 
Dnr: AN 2.2.1-814-21   

 
 

Ordförande Chris Heister och vice 
ordförande Lars Lustig föredrar ärendet. 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 

att godkänna den i enlighet med 
Arbetsordning för Umeå universitet (FS 
1.1-1156-21) genomförda utvärdering som 

https://umu.zoom.us/j/64234762871
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ska ske vid process för omförordnande av 
sittande rektor samt 

att på basis av denna utvärdering, inleda 
en process för om-förordnade av rektor 
Hans Adolfsson från och med den 1 juli 
2022. 

 Informationsärende  

 Ärende Anmärkning 

73  
Information 

Kommunikation till universitetsstyrelsen 

 

Universitetsdirektör Hans Wiklund 
informerar om förslag på att styrelsens 
ledamöter får ett veckovis utskick med 
samlad information om nyheter och 
aktuella händelser vid universitetet. 

Universitetsstyrelsen tillstyrker föreslagen 
hantering samt uppdrar till 
universitetsdirektör Hans Wiklund att 
återkomma med förslag på övrig 
mediebevakning vi ett kommande 
sammanträde. 

 Övriga ärenden  

 Ärende Anmärkning 

74  
 

Sammanträde 6 oktober 2021 Universitetsstyrelsen framför önskemål om 
att kommande sammanträde kan 
genomföras fysiskt på plats vid campus om 
rådande pandemiläge medger det. 
 
Ställföreträdande rektor meddelar att 
besked kommer att ges vid mitten av 
september 2021 när mer information finns 
om eventuella restriktioner. 

 

 

Justeras  Protokollförare 
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Chris Heister 
Ordförande 

 

Daniel Andersson 
Akademisekreterare 

 
 
Katrine Riklund 
Ställföreträdande rektor 

 

 

 

 
Beatrice Melin 
Professor 

 

 

 


