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Byrådirektör 
Byrådirektör 
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Avd direktör 
Byrådirektör 
vik överbibliotekarie 
Byrådirektör 
 
Byrådirektör 
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156 
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152 

  
att på grund av arbetsbrist säga upp en arbetstagare från 
anställning som universitetslektor i Uppsala. 
Kostnaden belastar centrala omställningsmedel. 
 

  
Dnr SLU ua 
16.41-2317/02 

 
153 

  
att på grund av arbetsbrist säga upp en arbetstagare från 
anställning  som universitetsadjunkt i Uppsala 
Kostnaden belastar centrala omställningsmedel. 
 

  
Dnr SLU ua 
16.41-2318/02 

 
154 

  
att alla avhandlingar publiceras elektroniskt i Epsilon från 
och med den 1 oktober 2003. 
att doktoranderna ska skicka 20 ”pliktexemplar” till 
biblioteket av varje ny avhandling som ingår i Acta …Agraria 
och Acta … Silvestria och 30 exemplar av Acta ...Veterinaria 
mot tidigare 120/130 exemplar. Beslutet gäller från och med 
den  
1 oktober 2003. 
att återkomma gällande finansiering av denna tjänst. 
 

  
Dnr SLU ua 
18.9-2650/02 

 
155 

  
att på grund av arbetsbrist säga upp en arbetstagare från 
anställning som forskare i Uppsala. 
Kostnaden belastar institutionen. 

  
Dnr SLU ua 
16.41-316/03 

 
156 

  
att på grund av arbetsbrist säga upp en arbetstagare från 
anställning som forskare i Uppsala. 
Kostnaden belastar Skogsvetenskapliga fakulteten. 

  
Dnr SLU ua 
16.41-2100/03 
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att på grund av arbetsbrist säga upp en arbetstagare från 
anställning som 1:e laboratorieassistent i Uppsala. 
Kostnaden belastar institutionen. 

  
 
 
Dnr SLU ua 
16.41-3610/03 

 
158 

  
att på grund av arbetsbrist säga upp en arbetstagare från 
anställning som ingenjör i Uppsala.                                      
Kostnaden belastar centrala medel via Personalavdelningen. 

  
Dnr SLU ua 
16.41-3566/03 

 
159 

  
att utse professor Arnulf Merker till att ersätta professor 
Roland von Bothmer som ledamot i programrådet för det 
nationella programmet för bevarande och hållbart utnyttjande 
av växtgenetiska resurser. 

  
Dnr SLU ua 
14.1-717/02 

 
160 

  
att ändra instruktion för Centrum för 
miljökonsekvensbeskrivningar vad avser former för 
anställning av föreståndare. 

  
Dnr SLU ua 
14.2-3619/03 

 
161 

  
anmäldes att rektor Ann-Christin Bylund har semester  
2003-09-22—2003-09-27. 

  

  


