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Anmodan mm beträffande utseende av ledamöter till
hörandeförsamlingen
Bakgrund
I arbetet med att rekrytera ny rektor är det angeläget att hörandeförsamlingen konstitueras i ett tidigt skede för att kunna bistå processen
på bästa sätt.
Styrelsen fattade 2006-01-15 beslut om utseende och sammansättning
av hörandeförsamling (se http://www3.gu.se/protokoll/Styrelsebeslut/Protokoll/2006/).
Innehållet i detta beslut anges nedan. Enligt beslutet gavs rektor uppgiften att genomföra processen avseende utseende av representanter för lärare och övriga anställda. Rektor har idag fattat beslut om att fastställa
föreliggande anmodan.

Anmodan
Nämnderna, universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen
anmodas att utse ledamöter till hörandeförsamlingen i enlighet med de
förutsättningar som anges nedan. Notera att hörandeförsamlingen skall
hålla sitt konstituerande möte den 15 februari 2006. Vid denna tidpunkt bör således ledamöterna vara utsedda.
Rektor meddelar inga ytterligare regler beträffande själva förfarandet,
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utan överlåter till nämnderna att genomföra utseendet av ledamöter på
lämpligt sätt.

Studenterna
Studenterna erbjuds att utse sammanlagt 20 representanter.

Definition av begreppet lärare
Representant för lärarna i hörandeförsamlingen får endast den vara som
2006-01-01 innehade anställning som lärare (enligt 4 kap 1§ högskoleförordningen) eller uppehöll vikariat på sådan anställning för en tid av
minst sex månader, oavsett omfattning.

Ersättare
Ersättare för ledamöterna i hörandeförsamlingen inte får utses

Mandatfördelning avseende 30 representanter för lärarna
SA

6 mandat

HFN

4 mandat

KFN

3 mandat

HHFN 3 mandat
SFN

5 mandat

UFN

4 mandat

NFN

4 mandat

ITFN 1 mandat

Mandatfördelning avseende 20 representanter för övriga anställda
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
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Övriga enheters inflytande
Styrelsens beslut av 2006-01-15 innebär att vissa organisatoriska enheter inom universitetet inte företräds av något eget mandat. I anledning
av detta har styrelsen fattat följande beslut
NCM:s lärare bereds tillfälle att lämna synpunkter till de representanter som företräder lärarna vid UFN.
GMV:s lärare bereds tillfälle att lämna synpunkter till de representanter som företräder lärarna vid NFN.
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.

Hörandeförsamlingens konstituering
Hörandeförsamlingen håller sitt konstituerande möte den 15 februari 2006
kl. 18.00-20.00. Sal 10 i Vasaparken, plan 2, har bokats för detta ändamål.
Särskild kallelse kommer inte att utgå.

Inbjudan till möten
Hörandeförsamlingen inbjuds att träffa den av styrelsen utsedda rekryteringsgruppen den 22 februari 2006 kl. 17.00-19.00, Sal 10 i Vasaparken,
plan 2.
Hörandeförsamlingen inbjuds till rekryteringsgruppens presentation av
slutkandidaterna den 9 mars 2006 kl. 17.00-19.00 i sal 10 i Vasaparken, plan 2. Därefter avgör hörandeförsamlingen om och hur denna
önskar träffa slutkandidaterna vid ytterligare tillfällen.

Sista dag för förslag
Hörandeförsamlingen skall avge sitt svar till rekryteringsgruppen senast den
24 mars. Universitetsstyrelsen förväntas avge förslag till regeringen den 30
mars 2006.

Enligt uppdrag

Anna Lindholm

3

