
 
 
    
 
SULF/Umeås Verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen för SULF/Umeå avger följande verksamhetsberättelse  
för verksamhetsåret 2020 (20-02-12—21-02-10). 
 
Det gångna verksamhetsåret har påverkats av att coronapandemin drabbat stora delar av världen. 
Dock har SULF/Umeå lyckats anpassa sin verksamhet med god hjälp av förbundet. De flesta 
seminarier, styrelsemöten och andra aktiviteter har sedan mars månad skett via digitala 
plattformar. I början var det färre medlemsaktiviteter men med tiden och vana med digitala 
mötessätt ökade seminarieverksamheten och fann även nya vägar där förtroendevalda och 
medlemmar kunde delta i SULF:s rikstäckande och lokala seminarieverksamhet. Detta har i flera 
fall gett nya möjligheter till att träffas och utbyta erfarenheter. Dock har bl.a. det planerade 
föreningsutbytet med SULF/Uppsala och professorsföreningens seminariedag inte kunnat 
genomföras 
 
SULF/Umeå har under verksamhetsåret bjudit in till flera intressanta seminarier/föreläsningar som 
har lockat många medlemmar.  
 
SULF/Umeå har fortsatt sitt arbete med att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för våra 
medlemmar genom att verka via Saco-S-rådet. Detta har varit särskilt viktigt detta år då pandemin 
har påverkat våra medlemmar på flera plan. SULF/Umeås medlemmar har i många fall fått en ökad 
arbetsbörda och stress, där särskilt lärarna har drabbats pga ändrade undervisningsformer. Frågan 
har tagits upp på Saco-S-rådets ordförande veckovisa möten med universitetsledningen och 
SULF/Umeå har fått god information om läget och möjligheter för SULF/Umeå till påverkan. 
En fråga som SULF/Umeå och professorsföreningen har varit engagerat i under året är lärarnas 
upphovsrätt och särskilt rätten till sina forskningsdata. Det har utmynnat i en debattartikel i 
lokalpressen samt att frågan lyfts nationellt genom att SULF har haft samtal med Vetenskapsrådet 
och SUHF.  
Genom sitt nära samarbete med Saco-S-rådet driver SULF/Umeå SULF:s politik lokalt genom att 
initiera diskussion och debatt kring viktiga frågor.  
 
Medlemsmöten och aktiviteter 
Den 12 februari 2020 hölls SULF/Umeås årsmöte. Nytt för detta verksamhetsår var att den nya 
styrelsen informerades om SULF och Saco-S-rådets verksamhet i samband med en arbetslunch den 
28 februari. SULF/Umeå bjöd deltagarna på en lättare lunch. 
 
Den 13 februari höll SULF:s ombudsman Angelin Olsson de Groat ett mycket välbesökt seminarium 
om pension. Samma dag höll Angelin en kurs för förtroendevalda i Saco-S vid Umeå universitet om 
fackets roll i rehabiliteringsprocessen.  
 
Den 9 mars bjöd SULF/Umeå in till det populära seminariet Working in Sweden som var öppet för 
alla intresserade. Det var SULF:s chefsförhandlare Robert Andersson som höll i seminariet. 
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Den 4 maj bjöd central SULF in till ett seminarium om SULF i världen. SULF:s chefsutredare, Karin 
Åmossa, berättade om situationen för universitetslärare i Turkiet.  
 
Den 16 september höll SULF:s ombudsman Chatrine Folcker ett uppskattat seminarium på 
engelska med information till doktorander. 
 
Den 1 oktober arrangerades SULF-dagen vid Umeå universitet. I den rådande situationen var SULF-
dagen digital. Dock inte de bullar som delades ut till medlemmar och presumtiva medlemma vid 
lunchtid, för att avnjutas i samband med fika med SULF/Umeå senare på eftermiddagen. 
Dessförinnan höll Annika Wahlström, förbundsjurist på SULF ett uppskattat seminarium med titeln 
Upphovsrätt och nyttjanderätt till undervisnings- och forskningsmaterial. 
 
Den 22 oktober höll SULF:s ombudsman Anna Ekenberg pensionsseminarium som hade många 
deltagare. 
 
SULF/Umeå har under året medverkat vid lunchmöten med Saco-S-rådets arbetsplatsombud: 
4 februari, 11 mars, 24 april, 26 maj, 21 september, 27 oktober och den 8 december. Under dessa 
träffar har vi informerat om och diskuterat följande frågor som rör SULF/Umeå: SULF:s 
ställningstagande i aktuella frågor som t.ex. upphovsrätt, besvarade remisser, tjänsteköp, 
adjungerade lärare och partsrådets program Ett hållbart arbetsliv. Vid träffarna har det 
informerats om Umeå universitets coronastrategi och en viktig fråga har varit arbetsmiljö under 
pandemin. Lärarnas situation och ökade arbetsbelastning vid omställningen av undervisningen har 
också varit ett återkommande tema där vi har lyft fram SULF:s förhållningssätt och den 
information som finns att tillgå från SULF. Därutöver har SULF/Umeå uppmanat 
arbetsplatsombuden att rekrytera samt delat ut rekryteringsmaterial. SULF:s politik i olika frågor 
har lyfts fram på dessa träffar. Mötena from april har hållits digitalt. 
 
SULF:s kontaktombudsman Karin Thorasdotter har även under det gångna året haft kontakt med 
SULF/Umeå vid ett flertal tillfällen.  
 
Professorsföreningen i Umeås årsverksamhet  
SULF/Umeås delförening Professorsförening i Umeås verksamhet redovisas i bilaga 1. 
 
Rekrytering 
Rekryteringen av nya medlemmar har varit en viktig fråga för SULF/Umeå under verksamhetsåret 
och har diskuterats vid ett flertal tillfällen i styrelsen.  
 
Coronapandemin har till en börjat inneburit att aktiviteterna var något färre än andra år men blev 
fler under hösten.  
 
SULF/Umeås ordförande var med på ett möte den 28 maj om Rekrytering arrangerat av SULF/Lund 
där alla lokalföreningar var inbjudna att delta. 
 
Under året har SULF arrangerat fyra seminarier som varit öppna för alla anställda vid Umeå 
universitet SULF/Umeå har vid dessa seminarier informerat om SULF och erbjudit medlemskap. 
Inför seminarierna har inbjudan gått ut till vissa grupper av anställda per e-post. Frågan om 
rekrytering finns alltid med när SULF/Umeå deltar i olika arrangemang. 
I samband med nyanställningar erbjuds oorganiserade medlemskap i SULF.  
Vid introduktionsutbildning för nyanställd personal den 26 februari och 6 oktober medverkade 
Charlott Nyman med information om fackets roll vid Umeå universitet och värdet av att vara 
fackligt ansluten. Charlott Nyman har också medverkat i Welcome day den 19 februari och den 6 
oktober. De som medverkade på mötet erbjöds medlemskap i SULF.  
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Styrelsearbete 
Styrelsen har under perioden haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 
Per Lundgren, ordförande 
Inger Ekman, vice ordförande 
Anna Sjödin, sekreterare 
Håkan Lindkvist 
Louise Rönnqvist  
Carina Keskitalo 
Majid Ebrahimi 

Suppleanter 
Ingmarie Mellenius 
Peter Franck 
Olov Nilsson 
Johan Holm 
 

 
I valberedningen har Charlott Nyman (sammankallande), Johan Eliasson och Carl-Magnus 
Häggström arbetat. Revisorer har Christina Boström (ordinarie) och Tobias Näslund (suppleant) 
varit. 
 
Under perioden hölls tio styrelsesammanträden, alla möten hölls tillsammans med Saco-S-rådets 
styrelse: 
28 februari, 25 mars (det mötet ställdes in pg apanedmin), 25 april, 11 maj, 11 juni, 8 september, 5 
oktober, 28 oktober, 10 december 2020 och 19 januari 2020. Den 11 juni och den 10 december 
fick förtroendevalda i SULF/Umeå i för Saco-S rådet och arbetar på facklig tid för Saco-S-rådet en 
gåva som tack för gott arbete. 
 
SULF/Umeås representanter i Saco-S-rådet har inbjudits till Saco-S-rådets årsmöte den 27 maj 
samt till Saco-S-rådets rådsmöte den 17 november. 
 
Följande SULF-medlemmar har under perioden arbetat på facklig förtroendemannatid för Saco-S-
rådet: Johan Pålsson, Berit Bergström, Peter Franck, Christina Boström, Inger Ekman, Timo 
Hellström, Håkan Lindkvist, Ingmarie Mellenius, Charlott Nyman, Per Lundgren, Carl-Magnus 
Häggström och Carina Keskitalo. 
 
SULF/Umeå har haft följande representanter i SULF:s fokusgrupper: 
 
- Charlott Nyman har deltagit i fokusgruppen om arbetstid, där även Håkan Lindkvist deltog som 

förbundsstyrelsens representant. 
 
- Per Lundgren har deltagit SULF:s fokusgrupp om medlemmar i forskningstunga miljöer samt 

även varit representant i SULF:s stadgegrupp. 
 
I förbundsstyrelsen har SULF/Umeå representerats av Håkan Lindkvist, 2:e vice ordförande tillika 
ordförande i SULF:s förhandlingsdelegation, samt Carina Keskitalo, ledamot. Ingmarie Mellenius 
har varit ledamot av SULF:s valberedning. 
 
SULF/Umeå har ett lokalt samarbete med Folksam. I den gemensamma försäkringskommittén har 
Charlott Nyman och Berit Bergström arbetat. 
 
SULF:s förbundsråd 
2020 års förbundsråd inföll den 19 september. SULF/Umeå representerades av Per Lundgren och 
Inger Ekman. Förbundsrådet hölls digitalt och SULF/Umeå lyfte frågan om hur SULF arbetar med 
att försvara lärarnas upphovsrätt. 
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Utbildningar/Kurser 
Under året har fackliga förtroendevalda deltagit i följande kurser och konferenser: 
 
Den 12 mars var Per Lundgren och Inger Ekman SULF/Umeås representant på SULF:s möte med 
ordförande för de sex största universiteten. Vid motsvarande möte den 2 december 
representerades SULF/Umeå av Per Lundgren och Inger Ekman. 
 
Den 27 april deltog Christina Boström och Per Lundgren i seminariet Arbeta hemifrån – att skapa 
en hjärnvänlig arbetsplats som arrangerats av Umeå universitet och Feelgood. 
 
Per Lundgren deltog den 28 maj i Strategier för att rekrytera medlemmar arrangerat av SULF/Lund 
 
Den 14 maj arrangerade SULF en temakurs om lön där Peter Franck, Håkan Lindkvist, Per 
Lundgren, Christina Boström, Timo Hellström och Berit Bergström deltog. 
 
Den 6 juni, 15 maj, 3 och 17 november deltog Christina Boström i följande utbildning inom 
arbetsmiljöområdet: A-DA metodstöd, Gilla jobbet: om arbetsmiljö under pandemin, Hållbart 
arbetsliv, Fånga tidiga tecken, Välkommen tillbaka om rehabilitering. Dessa utbildningar 
genomfördes av Umeå universitet och Partsrådet. 
 
Den 13 oktober anordnades en kurs för Saco-S-rådets förtroendevalda arbetsplatsombud, med 
åtta deltagare. Undervisade gjorde förtroendevalda i SULF/Umeå och Saco-S rådet. 
 
Den 19 november deltog Håkan Lindkvist, Per Lundgren, Christina Boström, Berit Bergström och 
Peter Franck i SULF:s temakurs Det svåra samtalet. 
 
Den 23–24 november och den 1–2 december Peter Franck i SULF:s fackliga utbildning steg 3. 
 
Berit Bergström och Per Lundgren deltog i SULF:s erfarenhetsutbyte om rekrytering den 27 
november. 
 
Flertalet av SULF/Umeås och Saco-S-rådets förtroendevalda har under året deltagit i 
kompetensutvecklande seminarier arrangerade av Umeå universitet bl.a. om de digitala 
mötesplattformarna Zoom och Teams. 
 
Internt arbete 
Varje måndag träffats förtroendevalda som arbetar på facklig tid för planerings- och 
informationsmöten.  
 
Den 25–26 augusti 2020 och 13–14 januari 2021 genomfördes planeringsdagar för 
förtroendevalda som arbetar på facklig tid, där respektive termins verksamhet planerades.  
 
Tillsammans med Saco-S har fördjupningar inom vissa områden gjorts vid s.k. strategidagar. 
Följande ämnen har tagits upp: 
23 februari: Fördjupning i rehabiliteringsprocessen med ombudsman Angelin Olsson de Groat. 
20 mars: Hemsidan, dokumenthaneringsplan och medlemsinformation 
29 september: Dokumenthantering 
7 december: Rehabilitering 
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Medlemsinformation 
Under året har, förutom inbjudan till seminarier skickats ut, information till SULF/Umeås 
medlemmar med e-post. Informationen har handlat om RALS, SULF-dagen, SULF/Umeås årsmöte, 
SDF-information, inbjudan till SDF:s kontaktdag, upphovsrätt och mertid och övertid under 
coronapandemin. 
 
Påverkan och opinionsbildning 
SULF/Umeå har deltagit i arbetsgrupper i olika frågor relevanta för våra medlemmar. Ett 
omfattande arbete har lagts på att besvara interna remisser för att påverka Umeå universitets 
inriktning i en rad frågor.  
 
Under året har SULF/Umeås ordförande publicerat två debattartiklar i Västerbottens-Kuriren. en 
med rubriken ”Forskningsdata och forskning – vem bestämmer egentligen?” tillsammans med 
Saco-S rådets ordförande vid Umeå universitet och en med rubriken ”Forskningen behöver 
handling, inte fler fina ord” som undertecknades tillsammans med SULF:s förbundsordförande 
Mats Ericsson.  
 
Den första artikeln har sin utgångspunkt i frågan om upphovsrätt med tonvikt på äganderätt till 
forskningsdata som SULF/Umeå under året drivit på flera plan tillsammans med 
Professorsförningen i Umeå. Detta arbete har lett till att upphovsrättsfrågorna har aktualiserats 
även på nationell nivå. 
 
Likabehandlings- och jämställdhetsarbete 
SULF/Umeå har arbetat för ett jämställt universitet och för att synliggöra skillnader mellan 
kvinnors och mäns arbetsvillkor.  
 
Berit Bergström och Christina Boström har ingått i Umeå universitets arbetsgrupp om Aktiva 
åtgärder. 
 
Arbetsmiljö och arbetstid 
I Umeå universitets arbetsmiljökommitté har Christina Boström och Per Lundgren (ersättare) varit 
Saco-S-rådets representanter. Arbetsmiljöfrågor har också uppmärksammats och diskuterats i 
fakulteternas samverkansgrupper och i SULF/Umeås styrelse. Samarbetet med 
skyddsorganisationen har skett genom att ett av Saco-S-rådets huvudarbetsmiljöombud är 
ledamot i Saco-S-rådets styrelse. Saco-S-rådet träffar regelbundet huvudarbetsmiljöombuden och 
universitetets företagshälsovård. 
 
 
 
 
SULF/Umeås styrelse 
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Bilaga 1. 
 
Professorsföreningen i Umeås årsverksamhet 
 
På grund av corona har professorsföreningen tvingats skjuta fram det planerade öppna mötet med 
inbjuden talare och deltagare från lokala professorsföreningar och akademier i hela Sverige. Det 
öppna mötet äskas för igen för nästa år, med Ylva Hasselberg fortsatt tänkt som talare. Hasselberg 
har bland annat skrivit om professionens roll och akademin i förändring, till exempel i boken ”Inte 
utan visst motstånd”.  
 
Eftersom detta möte inte gick att genomföra givet den fortsatta pandemin hölls istället ett 
webbaserat diskussionsmöte där deltagare från olika lokala professorsföreningar och grupper med 
intresse av att bilda lokala föreningar eller akademier deltog. Vid mötet diskuterades aktiviteter på 
olika områden som t ex arbete runt linjestyrning vs professionsstyrning, den begränsade 
forskningstiden i anställningen, och hur vi mäter och bedömer forskning samt att försöka engagera 
professorer vid andra lärosäten. Punkten om hur vi mäter och bedömer forskning resulterade i 
beslut om att hålla ett webinarium arrangerat av professorsföreningen i samverkan med nätverket 
för lokala professorsföreningar och SULF/Umeå, vilket kommer att hållas 2021 och annonseras 
nationellt.  
 
Årsmötet 2020 var också tvunget att ställas om till webinarium. Det är nu planerat att tidigare 
inbjuden talare Göran Sandberg istället kommer att tala under nästa årsmöte, om arbetet i 
regeringens forskningsberedning och "Vad är ett universitet till för och vad ska statens 
forskningspengar användas till".  
 
Föreningen har också utvecklat två motioner till SULF:s kongress 2022, inklusive en om 
linjestyrning vs professionsstyrning som också diskuterats inom nätverket för lokala 
professorsföreningar och planeras skickas in tillsammans med SULF/Umeå, och en om 
delföreningarnas roll. Båda är planerade att skickas in till förbundsdialogen inför kongressen. 
Föreningen har också diskuterat SULF:s stadga för delföreningar, samt lönestatistik för 
professorer. Websidan för Professorsföreningen i Umeå har uppdaterats och återfinns nu under 
https://sulf.se/sulfs-foreningar/sulfumea/ 
 
Arbete har också inletts att gå igenom materialet i professorsföreningen i Umeås arkiv, vilket nu 
har flyttats till fackens kansli. Detta är tänkt att resultera i en skrift om professorsföreningens 
arbete, som till exempel skulle kunna läggas ut på hemsidan.  
 
Totalt har professorsföreningen hållit fem styrelsemöten (samt årsmöte och möte med andra 
lokala professorsföreningar och intressenter) under perioden.   
Professorsföreningens styrelse är sedan juni 2020 Carina Keskitalo (ordförande), Agneta 
Andersson (Tekniskt-Naturvetenskapliga fakulteten), Mats B. Nilsson (Skogsfakulteten SLU), Marie 
Norgren (Medicinska fakulteten), Bo Nilsson (Humanistiska fakulteten, ersätter Lotta Vikström 
som avgår på grund av tidsbrist), Mikael Wiberg (Samhällsvetenskapliga fakulteten), och Christer 
Peterson (representant för Emeritusföreningen). Tomas Blomquist, Professor vid 
Handelshögskolan, resp. Christina Ottander, Professor vid Inst. för naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik, ersatte Ulf Wiberg och Lars-Erik Edlund som valberedning. 
 

https://sulf.se/sulfs-foreningar/sulfumea/

