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Utseende av ordförande och ledamöter i biblioteksstyrelsen

Bakgrund
Enligt Lunds universitets gällande arbetsordning består den samlade
biblioteksverksamheten vid Lunds universitet av Universitetsbiblioteket (UB),
fakultetsbibliotek samt de fristående bibliotek som inte tillhör ett fakultetsbibliotek.
Universitetsbiblioteket leds av en styrelse, biblioteksstyrelsen.

Rektor fattade beslut om uppdraget forbiblioteksstyrelsen den26 september 2019
(dnr STYR 201911535).I biblioteksstyrelsen ska ingå en ordforande som utses av
rektor, Överbibliotekarien, f,ra ledamöter från fakulteterna samt två externa
ledamöter. Ledamöterna från fakulteterna, som ska ha läraranställning, utses av
rektor efter fÌirslag från fakulteterna. De extema ledamöterna utses av rektor efter
forslag från Universitetsbiblioteket. Studenterna har rätt att vara representerade
med två ledamöter. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 $

studentkårsftirordningen (2009:769). Styrelsen kan utse vice ordforande inom sig.

Mandatperioden ftir ledamöterna i styrelsen är, med undantag ft)r
studentrepresentanterna, tre år.

Härutöver har füreträdare för personalorganisationerna närvaro-, yttrande- och
florslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personalforeträdar-
förordningen (1 987: 1 1 01 ).

Fakulteterna föreslår vicerektor Erik Swietlicki, LTH, prodekan Lena Eskilsson,
Samhä[svetenskapl i ga fakulteten, prodekan Barbara Törnqvist-P lewa,
Humanistiska och teologiska fakulteterna och vicedekan Heiko Herwald,
Medicinska fakulteten som interna ledamöter i biblioteksstyrelsen.

Universitetsbiblioteket füreslår överbibliotekarie Lars Burman, Uppsala
universitet, och överbibliotekarie Catta Torhell, Linnéuniversitetet som externa
ledamöter i biblioteksstyrelsen.

Då bib I ioteksstyre lsens mandatperiod bör flo lj a de un ivers itetsgemensamma
nämndernas mandatperioder, vilka löper ut 2021-01-31, foreslås att även
biblioteksstyrelsen mandatperiod löper ut202l-01-31. Detta blir då ett undantag
från regeln att mandatperioden ska vara 3 år.

Beslut
Universitetet beslutar att utse vicerektor Bo-Anders Jönsson till ordftirande i
Biblioteksstyrelsen ft)r mandatperioden 20 I 9-09-0 l-2021 -01 -31.
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Universitetet beslutar att utse ftiljande interna ledamöter i biblioteksstyrelsen ftir
mandatperioden 201 9-09 -01-2021-0 1 -3 1 :

Vicerektor Erik Swietlicki, LTH,
Prodekan Lena Eskilsson, Samhällsvetenskapl iga fakulteten,
Prodekan Barbara Tömqvist-Plewa, Humanistiska och teologiska
fakulteterna
Vicedekan Heiko Herwald, Medicinska fakulteten

Universitetet beslutar att till externa ledamöter i Bibliotekstyrelsen für
mandatperioden 20 I 9-09 -01---2021 -0 I -3 1 utse:

Överbibliotekarie Lars Burman, Uppsala universitet
Överbibliotekarie Catta Torhell, Linnéuniversitetet

i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av
Susanne Kristensson efter hörande av representant for Lunds

och efter foredragning av utredare Carina Wickberg.
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