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Tidsplan för val av ledamöter till fakultetsnämnden vid fakulteten för naturvetenskap, 

teknik och medier för perioden 2021-07-01 – 2024-06-30.  

11 mars Inbjudan att nominera kandidater till valberedning skickas till 

valförsamlingen. 

19 mars  Sista dag att lämna förslag på kandidater till valberedningen. Förslag 

skickas till fakultetskansliet, maria.torstensson@miun.se 

23 mars Val av valberedning öppnar (fem arbetsdagar). Val sker i Netigate 

29 mars  Sista dag för val av valberedning.  

10 maj, kl. 12:00 Valberedningen lämnar förslag till fakultetskansliet 

maria.torstensson@miun.se  om vilka kandidater de föreslår.  

10 maj  Valberedningens förslag skickas till valförsamlingen, därefter har 

valförsamlingen 5 arbetsdagar på sig att lämna ytterligare förslag.  

18 maj, kl. 15:00 Sista dag att lämna ytterligare förslag utöver valberedningens förslag, 

förslag mailas till fakultetskansliet maria.torstensson@miun.se  

19 maj Sammanställt förslag om vilka kandidater som valberedningen lämnat 

samt övriga inkomna förslag skickas till valförsamlingen via e-post.  

26 maj Röstning för val av fakultetsnämnd öppnar (fem arbetsdagar). Röstning 

sker i Netigate 

1 juni Sista dag för röstning  

1 juni Val till fakultetsnämnden ska senast ha genomförts  

Schedule for election of Faculty Board 2021-07-01 – 2024-06-30 

March 11 Invitation to nominate to the Election Committee is sent to the Electoral 

Assembly 

March 19 Last day to submit proposals for candidates to the Election Committee. 

Any proposals are sent to the Faculty Office, maria.torstensson@miun.se 

March 23 Election of the Election Committee opens (5 working days). The election is 

carried out in Netigate 

March 29 Final day for election of Election Committee. 

May 10, at 12:00 The Election Committee submits proposals for candidates to the Faculty 

Office maria.torstensson@miun.se 

May 10 The Election Committee's proposals are sent to the Election Assembly, 

after which the Election Assembly has 5 working days to submit further 

proposals. 

May 18, at 15:00 Final day to submit additional proposals to the Election Committee's 

proposals; these are emailed to the Faculty Office 

maria.torstensson@miun.se 

May 19 Summary of the proposals for candidates that the Election Committee has 

submitted + other proposals received will be sent to the Election Assembly 

via email. 

May 26 Voting for election to the Faculty Board opens (5 working days). The 

voting is carried out in Netigate 

June 1 Final day to vote 

June 1 Election to the Faculty Board should be complete 
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