SULF GU
Verksamhetsberä ttelse 2020

Vid årsmötet den 5 mars 2020 omvaldes Auður Magnúsdóttir enligt valberedningens förslag som
ordförande. Val av övriga ledamöter följde också valberedningens förslag och består av följande:
Maria Ahlstedt, Ivar Armini, Catrine Forssén, Klas Eriksson, Mikael Johansson, Maria Nordqvist,
Maja Pelling och Erik Pålsson. Klas Eriksson och Catrine Forssén har utträtt ur styrelsen enligt
egen önskan. Valberedning består av Martin Selander. Vid ett första konstituerande styrelsemöte
valdes Maja Pelling som vice ordförande och Maria Ahlstedt som sekreterare.

Under verksamhetsåret har SULF-GU förhållit sig den verksamhetsplan för 2020 som antogs
2019, liksom SULF:s Vision 2030. Pandemin och de förändringar som den inneburit för
medarbetare på Göteborgs universitet, liksom nationellt gjorde dock att vi delvis ändrade
inriktning. Omställning till digital undervisning har exempelvis aktualiserat frågor om upphovsrätt
och digital stress, liksom övertid och merarbete. Detta är något vi särskilt uppmärksammat
genom seminarier och medlemsutskick. Vi har dessutom tagit oss an frågan om forskningens
villkor vid GU genom en debattartikel i GU-journalen.

Hur vårt arbete har fortgått redovisas här nedan:

1. Rekrytering och medlemsvårdande verksamhet.
a) På grund av Covid 19 har rekrytering uteslutande ägt rum via utskick. Vi har liksom
tidigare år gått ut brett med inbjudningar till våra seminarier.
b) Medlemsvårdande verksamhet:
Pandemin och omställning distansundervisning och distansarbete aktualiserade frågor
kring lärarnas upphovsrätt, ersättning för merarbete samt allt högre grad av digital
stress. För att bringa klarhet i dessa frågor anordnade vi två mycket välbesökta
seminarier. Den 3. juni höll Annika Wahlström, förbundsjurist på SULF höll
seminariet: Universitetslärarens upphovsrätt, och den 12 november anordnades
seminariet ”It-stress och annan press” med Mari Willart, ombudsman på SULF. Båda
seminarierna annonserades brett, dels via Saco-S nätverk, dels genom
medlemsutskick. Genom medlemsutskick uppmärksammades även SULF:s kampanj
kring betald övertid och hållbar arbetstid, med länk till webbinariet från SULF-dagen
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den 1 oktober. På grund av rådande omständigheter har vi genom medlemsutskick
även i övrigt hänvisat till SULF:s seminarier och föreläsningar som finns online.
En fråga som länge uppmärksammats av SULF nationellt, liksom SULF GU är
lektorers och professorers rätt till forskning i tjänst. Under sommaren publicerade
SULF:s styrelse en debattartikel i GU-Journalen kring dessa frågor (se:
https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/gu-journalen3-2020/56)
Samtliga dessa frågor hör fortsatt till SULF GU:s fokusområden för 2021.
2. Styrelseintern verksamhet
a) Under året fokus legat på styrelsens kompetensutveckling, främst genom kurser
arrangerade av SULF centralt. Vi har dessutom internt arrangerat egen
kompetensutveckling i form av seminarier kring upphovsrätt och arbetstid.
b) Styrelsemöten:
•

1 april, konstituerande styrelsemöte

•

6 maj, ordinarie styrelsemöte

•

29 september, planeringsdag

•

3 november, ordinarie styrelsemöte

3. Förbundsintern verksamhet:
•

Audur Magnusdottir och Erik Pålsson deltog i SULF-GU deltog i SULF:s
förbundsråd den 17 september.

•

Audur Magnusdottir deltog i ordförandeträff, 2 december
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Bilaga 2
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och valberedning för SULF-GU 2020-2021

Ledamöter
Maja Pelling
Maria Ahlstedt
Maria Nordqvist
Erik Pålsson
Catrine Forssén
Mikael Johansson
Ivar Armini

Valberedning
Martin Selander
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