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1. Beskrivning 
Elektorsförsamlingen vid Umeå universitet består av 45 vetenskapligt 
kompetenta ledamöter samt 15 gruppsuppleanter som representerar 
universitetets fyra fakulteter enligt en proportionell fördelning efter antalet 
vetenskapligt kompetenta lärare per fakultet. Församlingens 
Elektorsförsamlingens mandatperiod är fyraårigt och tjänstgör som 
valförsamling eller hörandeförsamling samt vid andra utseendeprocesser 
vid Umeå universitet. Föreliggande regler anger formerna för utseende av 
församlingen.  

2. Bakgrund 
I enlighet med Arbetsordning för Umeå universitet (FS 1.1-1156-21) ska 
elektorsförsamlingen vid Umeå universitet ska bestå av 45 vetenskapligt 
kompetenta ledamöter samt 15 gruppsuppleanter som representerar 
universitetets fyra fakulteter enligt en proportionell fördelning efter antalet 
vetenskapligt kompetenta lärare per fakultet. Elektorsförsamlingens 
mandatperiod är fyraårigt och tjänstgör som valförsamling vid utseende av 
lärarna i universitetsstyrelsen samt vid utseende av elektorer och ersättare 
till forskningsrådens elektorsförsamlingar vid region 5. Församlingen utgör 
även som del av hörandeförsamling vid utseende av rektor. 
Elektorsförsamlingen kan även tjänstgöra som valförsamling eller 
hörandeförsamling vid andra utseendeprocesser vid Umeå universitet. 
Närmare föreskrifter om formerna för utseende av elektorsförsamlingens 
ledamöter och dess uppgifter fastställs av rektor.  

Rektor meddelar genom detta beslut formerna för utseende av 
elektorsförsamling för tiden 2022-07- 01—2026-06-30 

Umeå universitets arbetsordning anger att det vid universitetet ska finnas 
en elektorsförsamling. Elektorsförsamlingen ska bestå av 45 vetenskapligt 
kompetenta ledamöter samt 15 gruppsuppleanter som representerar 
universitetets fyra fakulteter enligt en proportionell fördelning efter antalet 
vetenskapligt kompetenta lärare per fakultet. Elektorsförsamlingens 
mandatperiod är fyraårigt och tjänstgör som valförsamling vid utseende av 
lärarna i universitetsstyrelsen samt vid utseende av elektorer och ersättare 
till forskningsrådens elektorsförsamlingar vid region 5.1 Församlingen 
utgör även som del av hörandeförsamling vid utseende av rektor. 
Elektorsförsamlingen kan även tjänstgöra som valförsamling eller 
hörandeförsamling vid andra utseendeprocesser vid Umeå universitet.  

 

1 Förordning (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd 
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Planeringsenheten samordnar utseende av elektorsförsamlingen vid Umeå 
universitet.  

3. Definition 
Med vetenskapligt kompetenta lärare avses i detta sammanhang, 
tillsvidareanställda lärare som avlagt doktorsexamen. Här ingår även den 
som är tillsvidareanställd professor eller universitetslektor på konstnärlig 
grund. 

4. Elektorsförsamlingens 
sammansättning 

Elektorsförsamlingen ska bestå av 45 vetenskapligt kompetenta ledamöter 
med 15 gruppsuppleanter representerande universitetets fyra fakulteter 
enligt följande fördelning2 

Fakultet Antalet 
elektorer 

Antalet grupp- 
suppleanter 

Humanistiska fakulteten 5 2 
Medicinska fakulteten 14 5 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 14 4 
Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten 12 4 
Summa 45 15 

5. Utseende av elektorer 
Utseende av elektorer och gruppsuppleanter ombesörjs av respektive 
fakultet och enligt den fördelning som framgår av tabellen i avsnitt 4.  

Dekan fastställer tidsplan samt formerna för utseende av fakultetens 
elektorer och gruppsuppleanter. Utseendet ska vara genomfört senast den 
30 september 2022.  

Fakulteten ska tillse att det är en jämställd sammansättning av fakultetens 
elektorer och suppleanter.  

Fakulteten ska bereda samtliga anställda vid fakulteten möjlighet att 
inkomma med egna förslag till elektorer och gruppsuppleanter. 
Information om nomineringsförfarandet ska publiceras på respektive 

 

2 Proportionell fördelning efter antalet vetenskapligt kompetenta lärare 3 juni 2022 (Primula) 
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fakultets webb och spridas via e-post till fakultetens prefekter som ansvarar 
för att informationen förs vidare.  

Utsedda elektorer och suppleanter ska meddelas genom beslut till 
samordnaren senast den senast den 5 oktober 2022. I beslutet ska framgå 
utsedda ledamöternas namn titel/befattning, e-postadress, telefonnummer 
samt institution/motsvarande. 

6. Vakanser och fyllnadsval 
Om elektorsförsamlingen under mandatperioden behöver kompletteras till 
följd av att en eller flera ordinarie elektorer inte längre är verksamma vid 
universitetet, ska i första hand ordinarie elektor ersättas av gruppsuppleant 
från berörd fakultet. I andra hand ska vakanser tillsättas genom beslut av 
berörd fakultet. Detta beslut ska meddelas samordnaren. 

 


