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Nämnder och beredningar fr o m 2012-01-01 
 
LTH:s styrelse beslutade den 9 december 2011 enligt följande: 
 

Övergången till ny mandatperiod sker genom att, där så är lämpligt, förlänga 
nuvarande mandatperiod för nämnder och programledningar till 2012-03-31.  
I de fall förlängning av ledamot inte sker kan rektor utse ny ledamot för perio-
den 2012-01-01 – 2012-03-31. 
 
Rektor utser under 2011 ordförandena för utbildningsnämnderna för perioden 
2012-01-01 -  2012-12-31. Ledamöterna i nämnderna liksom programledare 
utses senast 2012-03-31 med mandatperioden 2012-04-01 – 2012-12-31. Un-
der denna tid kommer eventuella förändringar i utbildningsorganisationen att 
diskuteras och beslutas. Avsikten är att förlänga mandatperioden till 2015-12-
31 där så är tillämpligt när organisationsstrukturen fastställts. 
 
Rektor utser under 2011 ordförandena för forskningsnämnder samt rekryte-
ringsnämnd och karriärnämnd för mandatperioden 2012-01-01 – 2015-12-31. 
Ledamöterna i nämnderna utses senast 2012-02-29 för mandatperioden 2012-
03-01 – 2015-12-31. 

 
I praktiken innebär detta: 
 
Utbildningsnämnder 
Ledamöterna i utbildningsnämnderna UN1, UN2, UN3 och UN4 får för-
längd mandatperiod till 2012-03-31. Rektor utser nu nya ordföranden för 
UN1, UN2 och UN3 till följd av att sittande ordföranden fått andra uppdrag. 
 
För programledningar gäller förlängd mandatperiod till 2012-03-31.  
 
Till 2012-04-01 ska nya ledamöter till programledningar och utbildnings-
nämnder utses. Mandatperioden blir till 2012-12-31 med avsikten att man-
datperioden ska utökas till 2015-12-31 såvida inte organisationsförändringar 
under 2012 innebär nya förutsättningar. 
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Forskningsnämnder 
Forskningsnämndernas mandatperiod förlängs till 2012-02-29. Ordföranden 
och ledamöter för perioden 2012-03-01 till 2015-12-31 utses senast 2012-
02-29. 
 
Lärarförslagsnämnder 
Mandatperioden förlängs till 2012-02-29 för nuvarande lärarförslagsnämn-
der. Ledamöter i de nya nämnderna utses senast 2012-02-29 för mandatpe-
rioden 2012-03-01 till 2015-12-31. 
 
 
Om vakanser uppstår under förlängningsperioden kan rektor utse ny leda-
mot. Om majoriteten av en nämnd inte accepterar förlängd mandatperiod är 
det upp till rektor att besluta om ersättare ska utses eller om nämndens upp-
gifter kan hanteras av annan nämnd under förlängningsperioden. 
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