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Som ansvarig för val på fakulteten, måste jag tyvärr meddela att det planerade 

valet till dekan, prodekan och fakultetsstyrelse inte kan påbörjas som planerat idag 

den 13 november. Anledningen till detta är att det inte har inkommit något förslag 

från valberedningen, samt att det igår torsdag den 12 november inkom besked från 

tre av valberedningens ledamöter att de bad om att bli entledigade.  

 

Rektor har nu gett mig i uppdrag att påbörja ett fyllnadsval för valberedningen. 

Antalet ledamöter i valberedningen ska vara 7 personer. Eftersom två av 

valberedningens ledamöter sedan tidigare bett om entledigande, är det fem poster i 

valberedningen som ska fyllas.  

 

Redan nu startar jag denna process genom att inbjuda till att lämna förslag på 

ledamöter i valberedningen. Ni som är röst- och nomineringsberättigade (anställda 

med anställning på minst halvtid, antingen tillsvidare eller tillfällig anställning om 

minst två år i följd) uppmuntras att inkomma med förslag. Röstlängden finns 

publicerad på fakultetens valsida 

https://www.performingarts.lu.se/sites/konstnarliga.lu.se/files/2020-

11/rostlangd_20201001.pdf  

 

 De poster som står till förfogande är: 

 3 från Musikhögskolan, varav två vetenskapligt eller konstnärligt 
kompetenta lärare och en övriga anställda 

 1 från Konthögskolan, vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare 

 1 från Teaterhögskolan, övriga anställda 

 

Valberedningens uppdrag 

Valberedningens uppdrag är att för kommande mandatperiod lämna förslag till  

1) dekan och prodekan, samt ledamöter (lärare och övriga anställda) i 

Konstnärliga fakultetsstyrelsen, som sedan utses efter val.  

2) externa ledamöter i Konstnärliga fakultetsstyrelsen, som sedan utses av 

Rektor vid Lunds universitet. 

3) Konstnärliga fakultetens ledamöter i Lunds universitets 

universitetskollegium, som sedan utses efter val 

 

Mandatperioden för valberedningen är till och med 2023-02-28. Valbara är 

anställda med anställning på minst halvtid, antingen tillsvidare eller tillfällig 

anställning om minst två år i följd. Den som föreslås ska vara tillfrågad och 

acceptera uppdraget. Det är tillåtet att föreslå sig själv. 
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MEDDELANDE 
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 2(2) 
Förslag skickas till moa.lindell@kanslik.lu.se. Förslag ska ha inkommit senast 

fredagen den 27 november kl 12.00. Därefter upprättar jag ett förslag på 

ledamöter som de röstberättigade tar ställning till genom elektroniskt val. 

 

 

Moa Lindell 

TF Kanslichef 
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