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REKTORS BESLUT (REB) 
BESLUTSLISTA                  §§ 192-197/2020 
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Närvarande: 
Maria Knutson Wedel  Rektor  
Martin Melkersson Universitetsdirektör 
Pia Schultz   Sekreterare 

§192/20 Befordran till professor i urban 
vegetationsutformning 
 
Rektor beslutar  
 
att befordra Åsa Ode Sang till professor i 
urban vegetationsutformning från och 
med den 1 november 2020 tills vidare. 
 
Föredragande: Torleif Ljung 
 

SLU.ua. 
2020.2.5.1-3846 

 
§193/20 

 
Anställning som gästprofessor i 
miljövetenskap med inriktning 
medborgarforskning 
 
Rektor beslutar  
 
att ändra omfattningen av René van der 
Wals anställning som gästprofessor från 
nuvarande 60% till 80% av heltid tills vidare 
dock längst till och med 31 mars 
2024. 
 
Föredragande: Eva Enström 
 

 
SLU.ua. 
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§194/20 Ordförande och ledamöter i nämnden för 
Centrum för reproduktionsbiologi, CRU 
 
Rektor beslutar  
 
att utse dr Thomas Brodin (Med. Dr., Spec. 
Läk., Carl von Linnékliniken) till 
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ordförande i nämnden för Centrum för 
reproduktionsbiologi, med verkan från den 1 
januari 2021 dock längst till och med den 31 
december 2022,  
 
att utse dr. Ylva Sjunnesson (docent, SLU, 
KV) till föreståndare för Centrum för 
reproduktionsbiologi, med verkan från den 1 
januari 2021 dock längst till och med 
den 31 december 2022,  
 
att utse dr. Göran Andersson (prof., SLU, 
HGEN), dr. Bodil Ström Holst (docent, 
SLU, KV) och dr. Elisabeth Persson (Docent 
SLU, AFB) till ledamöter i nämnden 
för Centrum för reproduktionsbiologi, med 
verkan från den 1 januari 2021 dock 
längst till och med den 31 december 2022, 
samt 
 
att utse dr. Joëlle Rüegg (Prof., UU, EBC), 
dr. Fredrik Ahlsson (Docent, UU, KBH), 
dr. Cecilia Ekéus (Prof., UU, KBH) till 
ledamöter i nämnden för Centrum för 
reproduktionsbiologi, med verkan från den 1 
januari 2021 dock längst till och med 
den 31 december 2022. 
  
Föredragande: Ola Thomsson 
 

§195/20 
 
Ändringar i samarbetsavtal rörande FAO  
 
Rektor beslutar  
 
att godkänna ändringar i SLU:s 
samarbetsavtal med the Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations (”FAO”) rörande Development of 
FAO of practical folder on prudent use of 
antimicrobials in livestock sector 
(GCP/RER/057), enligt bilaga a. 
 
Föredragande: Ulf Magnusson 
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§196/20 Ledamöter i Fomar 2019-2022 – ändring 
av NJ-fakultetens bemanning 
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Rektor beslutar 
 
att för tiden från och med den 1 november 
2020 tills vidare dock längst till och med 
den 31 mars 2022 för Fomar göra följande 
förändring i bemanning: 
 
att utse forskare Sara Bergek, NJ-fakulteten, 
till personlig ersättare för NJfakultetens 
ledamot Richard Johnson, samt 
 
att upphäva tidigare beslut att utse Johanna 
Mattila till personlig ersättare för 
Richard Johnson. 
 
Föredragande: Ann-Sofie Morén 
 

§197/20 Mottagande av fastigheten Österåker 
Svartgarn 2:238, Österåkers kommun 
 
Rektor beslutar 
 
att SLU mottager en testamentsgåva från 
Birgitta Carlsson avseende bland annat 
fastigheten Österåker Svartgarn 2:238, 
Österåkers kommun,  

att SLU övertar skulderna för de lån för 
vilka dödsboet har ställt inteckningar i 
fastigheten som säkerhet, mot att SLU 
tillskiftas fastigheten, 

att SLU betalar de skulder för vilka 
fastigheten står som säkerhet innan lånens 
bindningstid har löpt ut, med eventuell 
tillkommande kostnad för att lösa dem i 
förtid, 

att uppdra åt universitetsdirektören att vidta 
de åtgärder och underteckna de handlingar 
som krävs för att SLU ska bli lagfaren ägare 
av fastigheten, samt 

att uppdra åt universitetsdirektören att vidta 
de åtgärder som krävs för att fastigheten ska 
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kunna säljas så snart det är möjligt, inklusive 
begäran om tillstånd att sälja fastigheten om 
regeringen så bedömer.    

Föredragande: Åsa Formo 
 

 

 


