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Tidsplan för val till fakultets- och områdesledning 2020 vid SU  

Datum Aktivitet Ansvarig 

3-5 aug Listor på röstberättigade skickas från 

Personalavdelningen till Katarina Gustafsson, 

Katariina Kiviniemi Birgersson, Felicia 

Markus, Anders Nilsson, Karin Hansson, 

Catharina Sitte Durling, Agita Akule och 

Susanna Lindberg. 

 

Personalavdelningen 

3-25 aug Fakultetskanslierna går igenom listorna, 

skickar till institutionerna för snabb 

kontroll/komplettering och sammanställer 

sedan eventuella ändringar. 

 

Fakultetskanslierna 

26 aug Senaste datum att skicka preliminär röstlängd 

till prefekterna för vidarebefordran till de 

anställda. 

 

Fakultetskanslierna 

9 sep Senaste datum för fastställande av röstlängder 

 

Fakultetskanslierna 

10 sep Senaste datum att skicka röstlängder till IT-

avdelningen för framtagande av e-postadresser 

(Adresserna måste finnas klara för utskick 

senast 30 september) 

 

Fakultetskanslierna 

10 sep Senaste datum för tillkännagivande av 

valberedningarnas förslag på  

 kandidater till dekaner, prodekaner, 

vicedekaner samt ledamöter och 

suppleanter i fakultetsnämnder inom det 

humanvetenskapliga området.  

 kandidat till dekanus tillika vicerektor, 

prodekanus, sektionsdekaner samt 

ledamöter och suppleanter till 

fakultetsnämnd/områdesnämnd inom det 

naturvetenskapliga området. 

 

Fakultetskanslierna 

10-24 sep Nomineringsperiod 

 

 

25 sep Tillkännagivande av eventuella 

motnomineringar 

 

Fakultetskanslierna 



 

 

25 sep Senaste datum att skicka in slutlig beställning 

inför valet till IT-avdelningen gällande text i e-

post samt text på valsedlar 

 

Fakultetskanslierna 

30 sep Valet startar och mejl skickas från IT-

avdelningen till samtliga röstberättigade 

 

IT-avdelningen 

30 sep-7 okt Valets genomförande 

 

 

6 okt Påminnelse om val till röstberättigade som 

ännu inte röstat 

 

IT-avdelningen 

8 okt Valresultat skickas från IT-avdelningen till 

fakultetskanslierna 

 

IT-avdelningen 

8 okt Tillkännagivande av valresultat 

 

Fakultetskanslierna 

20 okt MBL 

 

Ledningssekretariatet 

22 okt Beslut av rektor om dekaner och prodekaner 

för samtliga fakulteter samt vicerektor för det 

naturvetenskapliga området. 

 

Ledningssekretariatet 

28 okt Tillkännagivande av valberedningens inom det 

humanvetenskapliga området förslag  

på vicerektorer tillika ordförande och vice 

ordförande i områdesnämnden för 

humanvetenskap. 

 

Områdeskansliet för 

humanvetenskap 

28 okt Beställning om valet skickas till IT-

avdelningen (dock utan texter) 

 

Områdeskansliet för 

humanvetenskap 

28 okt-4 nov Nomineringsperiod 

 

 

5 nov Tillkännagivande av eventuella 

motnomineringar 

 

Områdeskansliet för 

humanvetenskap 

5 nov Slutliga texter till e-post och valsedlar skickas 

till IT-avdelningen under förmiddagen 

 

Områdeskansliet för 

humanvetenskap 

6 nov Valet startar och mejl skickas från IT-

avdelningen till samtliga röstberättigade 

 

IT-avdelningen 



 

 

6-13 nov Valets genomförande 

 

 

12 nov Påminnelse om val till röstberättigade som 

ännu inte röstat 

 

IT-avdelningen 

16 nov Valresultat skickas från IT-avdelningen till 

Områdeskansliet för humanvetenskap 

 

IT-avdelningen 

16 nov Tillkännagivande av valresultat Områdeskansliet för 

humanvetenskap 

24 nov MBL 

 

Ledningssekretariatet 

26 nov Beslut av rektor om vicerektorer för det 

humanvetenskapliga området 

 

Ledningssekretariatet 

Dec Val av ledamöter och suppleanter till 

Stockholms universitetsstyrelse utsedda av 

lärarna genom hörandeförsamlingen. 

Ledningssekretariatet 

 


