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Rekrytering av rektor för tiden 2006-07-01–2012-06-30
Styrelsen har 2006-01-04 fattat beslut (per capsulam) om annonsutformning och kravprofil.
Rekryteringsgruppen har därefter (2006-01-13) förelagt universitetsstyrelsen ett förslag till
utseende och sammansättning av hörandeförsamling (förslaget är daterat 2006-01-12).
Styrelsen har 2006-01-15 per capsulam beslutat, i enlighet med rekryteringsgruppens förslag,
att upphäva sitt beslut av den 15 november 2002 beträffande fördelningen av de mandat som
tillfaller lärarnas representanter mellan nämnderna
att representant för lärarna i hörandeförsamlingen får endast den vara som 2006-01-01 innehade
anställning som lärare, eller uppehöll vikariat på sådan anställning för en tid av minst sex månader, enligt 4 kap 1§ högskoleförordningen, oavsett omfattning
att mandatens fördelning mellan nämnderna avseende lärarnas representanter skall vara
SA
6 mandat
HFN
4 mandat
KFN
3 mandat
HHFN 3 mandat
SFN
5 mandat
UFN
4 mandat
NFN
4 mandat
ITFN 1 mandat
att NCM:s lärare bereds tillfälle att lämna synpunkter till de representanter som företräder lärarna vid UFN
att GMV:s lärare bereds tillfälle att lämna synpunkter till de representanter som företräder lärarna vid NFN
att upphäva sitt beslut av den 19 februari 2003 beträffande fördelningen av de mandat som tillfaller övriga anställdas representanter mellan nämnderna och övrig organisation
att mandatens fördelning mellan nämnderna, UB och GF avseende representanter för övriga
anställda skall vara
SA
5 mandat
HFN
2 mandat
KFN
1 mandat
HHFN 2 mandat
SFN
2 mandat
UFN
1 mandat
NFN
3 mandat
GF
3 mandat
UB
1 mandat
(forts.)
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att de delar av organisationen som inom kategorin övriga anställda inte blir företrädda av något
eget mandat bereds tillfälle att lämna synpunkter till de representanter som företräder övriga anställda vid gemensamma förvaltningen
att studenterna erbjuds att utse sammanlagt 20 studentrepresentanter
att ersättare för ledamöterna i hörandeförsamlingen inte får utses samt
att uppdra åt rektor att genomföra processen avseende utseende av representanter för lärare och
övriga anställda i enlighet med ovan samt att i övrigt svara för att genomförandet uppfyller
ställda krav.

På grund av ärendets brådskande karaktär ombads universitetsstyrelsens röstberättigade ledamöter
2006-01-13 att snarast meddela styrelsens sekreterare med e-post eller vanlig post om förslaget biträddes eller ej. Ledamot som ej biträdde förslaget hade rätt att inkomma med särskild reservation.
En sammanställning av inkomna röster redovisas nedan.
Röstberättigade ledamöter
Andreas Bjurström
Gunnar Westerling
Ellinor Samuelsson
Elisabet Litsmark Nordenstam
Gunnar Svedberg
Jasenko Selimovi ć
Azar Hedemalm
Lena Blomberg

Biträder beslutsförslaget
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tidpunkt för svar
2006-01-13 kl. 13.06 (e-post)
2006-01-13 kl. 13.10 (e-post)
2006-01-13 kl. 14.07 (e-post)
2006-01-13 kl. 14.25 (e-post)
2006-01-13 kl. 14.47 (e-post)
2006-01-13 kl. 16.58 (e-post)
2006-01-13 kl. 17.27 (e-post)
2006-01-15 kl. 17.55 (e-post)

Beslut är därmed fattat genom att en majoritet av ledamöterna (8 av 15) vid denna tidpunkt
biträtt förslaget.
Därefter har följande röst inkommit t.o.m. 2006-01-16 kl. 7:30
Björn Rydevik
Ja
2006-01-15 kl. 18.08 (e-post)
Beslutet kommer att avrapporteras och protokollföras vid universitetsstyrelsens nästa sammanträde.

Rolf Gavare

