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BESLUT 

 

Datum för beslut: 

{{Dte_es_:signer2:date:format(date, "yyyy-mm-dd")          }} 

 

Diarienummer: 

J-2023-0349 1.4

Beslut om stipendiekommitté på skolan för elektroteknik och 
datavetenskap 

Detta beslut har undertecknats elektroniskt. 

Beslutet 

T.f. Skolchef beslutar att utse följande ledamöter till stipendiekommittén på skolan för 
elektroteknik och datavetenskap: 

Lina Bertling Tjernberg, professor, elkraftnät, ordförande 

Gunnar Malm, professor, integrerade komponenter och kretsar, vice ordförande 

Joakim Jaldén, professor, signalbehandling, ledamot 

Martin Norgren, professor, teoretisk elektroteknik, ledamot 

Beslutet gäller från och med den 01-07-2023. 

 
Stipendiekommittén bedömer sökandes behörighet och föreslår stipendiater till stiftelserna 

 Stiftelsen Almfonden  

 Borgquists stiftelse  

 Telefondirektör H.T. Cedergrens stiftelse  

 Stiftelsen Engbloms stipendiefond  

 Stiftelsen Ericson E.C. fond  

 Stiftelsen Glödlampfabrikernas stipendiefond  

 Stiftelsen ISSLS 2000  

 Malmes stiftelse  

 Stiftelsen Pleijelfonden  

 Velander stiftelse  

 Engvers stiftelse (resestipendier)  
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Ärendet 

Från och med den 01-07-2023 består stipendiekommittén på skolan för elektroteknik och 
datavetenskap av ovanstående ledamöter. Ordförande i stipendiekommittén är beslutsfattande i 
de fall stiftelsens stadgar säger så, förutsatt att beslutanderätten inte delegerats till ordförande i 
KTH:s stipendieråd. Vice ordförande i kommittén är ordförandes ersättare vid förhinder att 
fatta beslut.  

Detta beslut har fattats av t.f. skolchef Ann Lantz efter föredragning av vice skolchef Lars 
Nordström.  

Kungl. Tekniska högskolan

{{Sig_es_:signer2:signature                           }}  

Ann Lantz, t.f skolchef vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

{{Sig_es_:signer1:signature                           }} 

Lars Nordström, vice skolchef vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

 
 
 

Sändlista 
 

För åtgärd:  

Stiftelsefunktionen vid VS via stipendier@kth.se  

Kopia till:  

Ledamöter i stipendiekommittén  

Administrativ chef vid skolan för elektroteknik och datavetenskap 

Expeditionsdatum:  

{{*Expdate_es_:signer3:isdate(format=yyyy-mm-dd):default(YYYY-MM-DD)}} 

Ann Lantz

2023-02-18
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