
Val av ledamöter till universitetskollegium och till LTHs valberedning 
 
Ett Universitetskollegium ska utses inom Lunds universitet och en valberedning ska utses vid LTH. 
Ledamöterna ska utses genom val för perioden 2018-03-01 – 2021-02-28. I och med att det är samma 
mandatperioder har vi valt att samordna röstningsförfarandet, men i två separata röstningar. 

Röst- och nomineringsberättigade vid val av ledamöter till universitetskollegiet och LTHs 
valberedning är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning omfattar minst 50 procent av heltid 
och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande 
anställning. Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då 
de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF. Ytterligare uppgifter finns 
på hemsidan http://www.lth.se/medarbetare/organisation-styrning/val/. 
 
Valet sker elektroniskt mellan den 15 – 23 februari. Röstningen avslutas 23 februari kl. 09.00.  
Du kommer att få två länkar en till respektive val via mail den 15 februari.  
 
Universitetskollegiet   
Ur de nomineringsförslag till universitetskollegiet som skickats in har den sittande valberedningen 
föreslagit kandidater. På valsedeln står först valberedningens förslag och därefter övriga nominerade. 
 
Valberedningens förslag av lärare till universitetskollegiet: 
Catharina Sternudd, universitetslektor Institutionen för arkitektur och byggd miljö 
Marie Wahlgren, professor  Institutionen för livsmedelsteknik 
Lars Wallman, universitetslektor Institutionen för biomedicinsk teknik 
Max Åhman, universitetslektor Institutionen för teknik och samhälle 
Knut Deppert, professor  Fysiska institutionen 
 
Valberedningens förslag av övrig personal till universitetskollegiet: 
Erik Jonsson, forskningsingenjör              Institutionen för elektro- och informationsteknologi 
 
Övriga nominerade till universitetskollegiet: 
Magnus Larson, professor   Institutionen för bygg- och miljöteknologi 
Maria Sörensson, studievägledare LTHs kansli 
Jörgen Nilsson, adm. chef  Kemiska institutionen 
Anneli Löfgren, adm. chef  Fysiska institutionen 
 
Du kan rösta på de nominerade förlagen eller skriva in ett eget förslag i fritextrutan. Genom att klicka 
på Skicka har Du lämnat Din röst. 
 
LTHs valberedning 
Ur de nomineringsförslag till LTHs valberedning som skickats in har tf. kanslichefen föreslagit 
följande kandidater. På valsedeln står först tf. kanslichefens förslag och därefter övriga nominerade. 
 
Tf. kanslichefens förslag av lärare till LTHs valberedning: 
Erik Johansson, universitetslektor Institutionen för arkitektur och byggd miljö 
Ingrid Svensson, universitetslektor Institutionen för biomedicinsk teknik 
Knut Deppert, professor  Fysiska institutionen 
Erik Lindström, professor  Matematikcentrum 
Cintia Bertacchi Uvo, professor Institutionen för bygg- och miljöteknologi 
 
Tf. kanslichefens förslag av övrig personal till LTHs valberedning: 
Catarina Lindén, administrativ chef Institutionen för energivetenskaper 
Kristina Fors, personalsamordnare LTHs kansli   

http://www.lth.se/medarbetare/organisation-styrning/val/


 
Övriga nominerade till LTHs valberedning: 
Solveig Melin, professor  Institutionen för maskinteknologi 
Carina Fasth, universitetslektor Fysiska institutionen   
Abdul-Rehman Hakim, forskningsadm. Fysiska institutionen 
 
Du kan rösta på de nominerade förlagen eller skriva in ett eget förslag i fritextrutan. Genom att klicka 
på Skicka har Du lämnat Din röst. 
 
 
 
 
Veronica Gummesson   
Valförrättare 
 
Sändlista: Röst- och nomineringsberättigade vid LTH 
 
 
 


