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P47/20 Ledamöter till styrgrupp för samverkan mellan 
SLU och Evidensia 

att till ledamöter i styrgruppen för samverkan 
mellan SLU och Evidensia för perioden 1 december 
2020 tills vidare dock längst t.o.m. 31 december 
2024 utse Nils Fall, prefekt vid Institutionen för 
kliniska vetenskaper; Johanna Penell, vicedekan 
med ansvar för utbildning på grund- och avancerad 
nivå och Henrik Rönnberg, vicedekan med ansvar 
för samverkan inom klinikrelaterad verksamhet. 
Styrgruppen får därmed följande sammansättning: 
 
Rauni Niskanen, SLU, dekan VH (alternerande 
ordf.) 
Maria Engedahl, SLU, 
universitetsdjursjukhusdirektör 
Nils Fall, SLU, prefekt vid Institutionen för klinsika 
vetenskaper 
Johanna Penell SLU, vicedekan för utbildning på 
grund- och avancerad nivå 
Henrik Rönnberg SLU, vicedekan för samverkan 
inom klinikrelaterad verksamhet 
Marlene Areskog, Evidensia, country medical 
director 
Pia Madsen, Evidensia, HR-chef 
Johan Wiklund, Evidensia, VD (alternerande ordf.) 

2020.1.1.1-4659 Kristina 
Jungnelius 

P48/20 Uppdrag för VH-fakultetens forskarskola samt 
dess koordinater under 2021 

att forskarskolan Graduate School for Veterinary 
Medicine and Animal Sciences (Graduate School 
VMAS) ska ha en löptid på 1 år under 2021, 
att till huvudkoordinator utse Miia Riihimäki, med 
en omfattning av 35 % av heltid, från den 1 januari 
2021 till och med den 31 december 2021, 
att till biträdande koordinator utse Anne-Lie 
Blomström, med en omfattning av 35 % av heltid, 

2020.1.1.1-4700 Kristina 
Jungnelius 
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från den 1 januari 2021 till och med den 31 
december 2021, 
att till biträdande koordinator utse Göran 
Andersson, med en omfattning av 10 % av heltid, 
från den 1 januari 2021 till och med den 31 
december 2021, 
att uppdragen sker inom forskarskolans 
ramtilldelning för koordination och basdrift för 
koordinatorsdelen, samt 
att koordinatorerna utför de av styrgruppen 
fastställda arbetsuppgifter. 

 
Underlag till respektive beslut kan fås vid fakultetskansliet, Kristina Jungnelius, anknytning 1687,  
e-post: kristina.jungnelius@slu.se.  

mailto:kristina.jungnelius@slu.se

