
Verksamhetsberättelse för SULF/LiU verksamhetsåret 2020

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter
David Rule, ordf. (MAI) Anita Utterström, vice ordf. (HMV)

Anneli Lindström (BKV) Anna Montell Magnusson (BKV)
Krzysztof Marciniak (ITN) Joakim Ekström (ITN)
Niki Matinrad (ITN) Wolfgang Schmidt (IKOS)
Carine Signoret (IBL) Gary Svensson (IKOS)
Bengt-Ove Turesson, kassör (MAI) Jan Kellgren (IEI)
Carina Wennerholm (HMV) Christina Ekerfelt (BKV)

Åsa Rybo Landelius, lokal ombudsman har varit adjungerad till februaris styrelse möte.

Verksamhetsrevisor har varit David Ludvigsson (IKOS) och ersättare har varit Marco Kuhlmann
(IDA).

Inledning

Årets verksamhetsplan fokuserade på följande områdena.

• Rekrytering

• Medlemsvård

• Opinionsbildning

• Styrelseintern verksamhet

Under verksamhetsåret har SULF/LiU arbetat med områdena ovan med målen att ge våra med-
lemmar en god medlemsservice, öka antal medlemmar bland doktorander, förbättra möjligheten för
debatt om professionsfrågor vid Linköpings universitet och utveckla en styrelseverksamhet som är
anpassad efter medlemsbehov och styrelsens nya förutsättningar.

Omständigheter under 2020 har varit svårt för styrelsen, dels på grund av pandemin, men även på
grund av att vi har förlorat vår lokal ombudsman som var ett bra stöd för styrelsearbete. Det innebar
att vi inte har gjort lika mycket som vi hade önskat.

Rekrytering

Styrelsen för SULF vid LiU har arbetat aktivt för att rekrytera doktorander. Med hjälp av kansliets
”beställ oss” service har styrelsen ordnat

• Working in Sweden, med Rober Andersson som föredragshållare, den 23:e oktober.

Saco-S har även ordnat seminariet När din tidsbegränsade anställning tar slut den 6 maj, med Åsa
Rybo Landelius som föredragshållare. Vi har skickat ut ”Universitetslärare” till institutionerna, men
på grund av pandemin har vi inte satt upp affischer för evenemang utan bara skickat ut mejl.

Trots vår insats har antal doktorand medlemmar i Linköping sjunkit från 330 till 227 under 2020,
en krympning av 31%. Antal medlemmar totalt har också sjunkat från 1197 till 1130, en krympning
av 6%.



Medlemsvård

Styrelsen för SULF vid LiU har arbetat aktivt med medlemskontakter och stöd och information till
medlemmar under pandemin. Utöver de ovanstående seminarier har styrelsen streamat SULF-dagen
varav Du har rätt till betald övertid! samt ordnat

• Pensionsseminariet, med Ulrika Herstedt som föredragshållare, den 17:e november.

Vi har hållit medlemmar uppdaterade om vår verksamhet genom regelbundna uppdateringar på vår
Facebooksida tillsammans med regelbundna utskick via mejl. Vi har även uppmuntrade medlemmar
att ta kontant med oss i fallet de upplever att de är överbelastad på grund av distans undervisning.

Opinionsbildning

• Ordförande pratade på Radio Östergötland om arbetsvillkor för emeritusprofessorer.

Styrelseintern verksamhet

Vi har haft månatliga styrelsemöten med uppehåll i juli inklusive en förlängdstyrelsemöte om digi-
talisering i augusti. Vi har även ett internat på distans om stöd från kansliet 10–11 december. Niki
Matinrad har läst steg 1 av SULF:s fackligt utbildning.

Många styrelsemedlemmar är även aktiva i Saco-S arbete. Tio styrelsemedlemmar är ledamöter i
Saco-S fackliga arbetsgrupper och alla styrelsemedlemmar tillsammans med ytterligare nio medlem-
mar representerade SULF/LiU vid Saco-S-rådets årsmöte. Krzysztof Marciniak, Anita Utterström
och Carina Wennerholm från SULF-styrelsen har även varit ledamöter i Saco-S-rådets styrelse, Anne-
lie Lindström och Joakim Ekström har varit suppleanter, med Krzysztof Marciniak som ordförande
och David Rule är adjungerad. Krzysztof Marciniak sitter som ledamot i SULF:s förbundsstyrelse.
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