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FW-rektorn slutade
f3r aft öka pensionen

MALMt: BektorstjAnsten
pa World Maritime Urn
veri’ity, (WMU), FNs sjö
nlversltet I Malmö
fai
Ir tortlarande vakant se
din rektor Solve Arveds
upp sig I viras.
ion
Arvedsson as upp sig
som rektor for. WMUden 21
april i Ar och fn tjanstgOr
merikanen Sheldon Cinney
som t f rektor i a’vaktan pA
at svenska rageringen skall
föreslA en fly kanclidat till
rektorsposten for universite
tet.
SOlve Arvedsson som var
WMUs förste rektor alger
till A r bet e t at han sa upp
sig fOr at kontraktet lOpte ut
i slutet av juni och han inte
vile fOrnya det.
Jag tyckte jag gjort mitt
sor ktor och jag har jobbat internationell tjlnst i
tio Ar sager Arvedsson.
Tjänsten som rektor for
WMU har varit krävnde.
Jag mAste Aterhlnita mig.
Jag ar jobbat aju dagar i
vec. . och inte halt nAgon
semester pA tre Ar sAger den
57-Arige Arvedseon och tilllagger:
Dessutom vill jag avgA
av pensionsskal. Jag fAr ing
—
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rsitet var krIvande,
• Jobbs som rektor for FN:s sjöfartsunive Dessutom behOv
vJras.
/
avg/ck
tycker SO/vs Andeon. som
s skull.
de han f/er Jr i sv8. isA statlig tjänst förpensionen
SOlve Arvedsson overgAr
en pension i FN oth jag mAs
till en tjanst vid Lunds
flu
i
Ar
nAgra
te ha ytterligare
stathg svensk tjänst fOr at universitet.
World Maritime University
fi den pension jag vill ha.
examen fOr sina studen
har
pen
till
Jag har tre Ar kvar
n9juliiAr.
terde
slonI statlig tjlnst

