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Utseende av ledamöter i beredningsgruppen för 
forskningsinfrastruktur 

Beslut 
Rektor beslutar 
 
att utse vicerektor Kevin Bishop till ordförande i beredningsgruppen under 
perioden den 20 april 2016 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 mars 2018;  

att till ledamöter under perioden den 20 april 2016 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 
mars 2018, utse följande personer: 
 
Thomas Moritz, S-fakulteten (suppleant: Roger Finlay) 
Marianne Jensen Waern, VH-fakulteten (suppleant: Mårten Hetta) 
Erik Alexandersson, LTV-fakulteten (suppleant: Paul Jensén) 
Johan Meijer, NJ-fakulteten (suppleant: Stephan Köhler); samt 
 
att arbetet inom beredningsgruppen ska bedrivas inom ramen för ordinarie verksamhet. 
Eventuella möteskostnader och resor ska belasta kst 1001512, projekt 68000. 

Ärendet 
 
Detta beslut kompletterar rektors beslut den 11 maj 2015 om inrättande av en 
beredningsgrupp som en del av SLU:s satsning på forskningsinfrastruktur (dnr 
SLU ua 2015.1.1.1-1972). 
 
Beredningsgruppens uppdrag är att ansvara för beredning och prioritering av 
ansökningar om SLU:s infrastrukturstöd samt att vara rådgivande i övriga frågor 
som rör forskningsinfrastruktur. Arbetet ska genomföras i enlighet med SLU:s 
riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur, som fastställdes i ovan nämnda  
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beslut. Beredningsgruppens ordförande har rätt att besluta om detaljer rörande 
utlysning av infrastrukturstöd och bedömning av ansökningar.  
 
Beredningsgruppen ska bestå av en ledamot från varje fakultet samt en ordförande s 
om utses av rektor. De aktuella ledamöterna har föreslagits av respektive fakultet.  
Vid behov kan gruppen besluta om att adjungera sakkunniga. Beredningsgruppen 
stöds administrativt av handläggare vi planeringsavdelningen.  
 
Beslut i detta ärende har fattats i rektors frånvaro av prorektor Karin Holmgren 
efter föredragning av enhetschef Boel Åström och i närvaro av universitetsdirektör 
Martin Melkersson.  

 

Karin Holmgren 

  

  

Boel Åström  
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