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Regler för fyllnadsval av extern ledamot Medicinska
fakultetsnämnden för tiden t o m 2021-06-30
För fyllnadsval av extern ledamot i Medicinska fakultetsnämnden vid Umeå universitet meddelar
rektor följande föreskrifter.
1. Bakgrund
1.1 Formerna för fyllnadsval
Rektor beslutade den 1 november 2016 om Regler för val och utseende av ledamöter i
fakultetsnämnder vid Umeå universitet för tiden 2017-07-01--2021-06-30. Beslutet utgår från
Arbetsordning för Umeå universitet (Dnr: FS 1.1.2-20-14) och redogör för formerna för val och
utseende av de vetenskapligt kompetenta lärarna, dekan och prodekan samt de externa ledamöterna i
fakultetsnämnderna.
2. Anhållan om fyllnadsval
Nuvarande externa ledamot, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting, Annika
Nordin Johansson har meddelat att hon att hon slutar i landstingsledningen vid omorganisationen
från landsting till regionkommun under nästa år. Med bakgrund av detta har Nordin Johansson
aviserat att hon också avser avgå från fakultetsnämnden. Fakultetsledningen har därför inkommit
med anhållan om fyllnadsval för extern ledamot den 14 november 2018.
Utöver ovanstående har det under hösten 2018 förts en diskussion mellan fakultetsledningar och
rektor om eventuella justeringar i fakultetsnämndernas sammansättningar, bland annat om
möjligheten att utse en suppleant till den externa ledamoten. Vid ledningsrådet den 15 november 2018
enades rådet om att föreslå en sådan justering av arbetsordningen vid universitetsstyrelsens
sammanträde i februari 2019.
3. Valberedningens uppdrag
Fakultets valberedning är tjänstgörande under hela mandatperioden i enlighet med ovan angivna
regler, avsnitt 7.
Valberedningen ska till rektor nominera en extern ledamot till fakultetsnämnden. Valberedningen
ska i sitt arbete samtidigt sondera lämpligt förslag på suppleant till den ordinarie externa ledamoten
som kan utses när arbetsordning för universitetet har reviderats februari 2019. Suppleanten bör vara
av annat kön än den ordinarie ledamoten.
Ett samråd mellan valberedning och rektor ska föregå rektors beslut.
Protokoll ska föras vid valberedningens sammanträde och till nomineringen ska en kortare motivering
samt CV biläggas till protokollet. Det justerade protokollet ska expedieras till akademisekreteraren
innan samrådet med rektor.
3.1 Fri nominering till valberedning
Valberedningen ska bereda samtliga anställda vid fakulteten möjlighet att inkomma med egna förslag
på ny extern ledamot. Information om nomineringsförfarandet ska publiceras på fakultetens webb.
Samtliga till valberedningen inkomna nomineringsförslag ska av valberedningen beaktas och
redovisas i det slutgiltiga protokollet.
4. Övrigt
Rektor meddelar de ytterligare föreskrifter som kan behövas för valets genomförande.
5. Tidsplan
27 november
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