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Närvarande: 
Maria Knutson Wedel  Rektor  
Martin Melkersson Universitetsdirektör 
Pia Schultz   Sekreterare 

 
§189/20 
 

 
Avsiktsförklaring gällande samverkan 
med Evidensia 2020-2024 
 
Rektor beslutar  
 
att SLU tecknar avsiktsförklaring 
(Memorandum of Understanding), enligt 
bilaga, för samarbete med Evidensia från 
och med dagens datum till och med den 31 
december 2024, 
 
att uppdra åt dekanen vid fakulteten för 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
(VH-fakulteten) att vara alternerande 
ordförande i styrgruppen enligt bilaga, samt 
 
att utse universitetsdjursjukhusdirektören 
som ledamot i styrgruppen och uppdra åt 
dekanen vid VH-fakulteten att utse SLU:s 
övriga ledamöter i styrgruppen.  
 
Föredragande: Mariette Manktelow 
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Ansökan om fortsatt forskningssamarbete 
med Universidad Mayor de San Simón i 
Bolivia 
 
Rektor beslutar  
 

 
SLU.ua. 
2020.1.1.1-3710 
 



2/2 
 

att ansöka om finansiering för samarbete 
med Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS) i Bolivia, inom Sidas utlysning för 
forskningsamarbete ”Research training 
partnership programme as an integral part of 
institutional capacity strenghtening”, 
 
att genom ”Letter of Endorsement for 
collaboration with Universidad Mayor de 
San Simón” SLU.ua.2020.2.6-3724 styrka 
att SLU avser att samarbeta med UMSS 
inom ramen för de två ansökningar som 
universiteten utvecklar gemensamt, 
 
att genom ”Memorandum of Understanding 
between Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS), Bolivia and Swedish 
University of Agricultural Sciences (SLU), 
Sweden on Academic and Research 
Collaboration” SLU.ua.2020.2.6-3725 styrka 
SLU:s generella intresse av att samarbeta 
med UMSS. 
 
Föredragande: Emelie Zonabend König 
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Ansökan om anslutning för SLU till den 
Europeiska stadgan för forskare och 
Riktlinjer för rekrytering av forskare 
(Human Resources Strategy for 
Researchers – HRS4R) 
 
Rektor beslutar  
 
att SLU ska ansöka om att ansluta sig till 
den Europeiska stadgan för forskare och 
Riktlinjer för rekrytering av forskare 
(HRS4R), samt 
 
att fastställa projektplanen i enlighet med 
bilagan till detta beslut. 
  
Föredragande: Marnie Hancke 
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