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Verksamhetsberättelse Professorsföreningen i Umeå 2020-2021 

 

Professorsföreningen i Umeå är kanske Sveriges äldsta nu aktiva professorsförening, etablerad redan 

1964. Professorsföreningens huvudsakliga uppgift är att verka för medlemmarnas fackliga och 

professionella intressen och för medlemsrekryteringen på orten. Vidare, att inom ramen för SULF:s 

totala verksamhet tillvarata och bevaka medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen. 

Professorsföreningen är också representerad i den lokala SULF-styrelsen, vilket lett till en god 

samordning mellan professorsförening och lokalförening. 

Professorsföreningens styrelse i Umeå består av en representant från varje fakultet vid Umeå 

universitet samt SLU-fakulteten i Umeå, en emeritirepresentant, samt ordförande. Styrelseledamöter 

utses för en tvåårsperiod och ordförande utses årligen. En valberedning (2020-2021 bestående av 

Tomas Blomquist och Christina Ottander) bereder förslagen på styrelseledamöter. Styrelsen består 

för närvarande av:  

Agneta Andersson, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Carina Keskitalo, ordförande  

Bo Nilsson, Humanistiska fakulteten 

Mats Nilsson, skogsfakulteten SLU  

Mari Norgren, Medicinska fakulteten 

Christer Peterson, representant för Umeå Emeritiprofessorers Förening. 

Mikael Wiberg, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

 

Aktiviteter under 2020-2021 

Aktiviteter vid möten 

Under 2020-2021 har Professorsföreningen i Umeå ställt om till i stort sett digital verksamhet på 

grund av corona. Föreningen har under höstterminen 2020 hållit tre digitala möten, varav två 

styrelsemöten och ett digitalt möte tillsammans med det informella nätverk för lokala 

professorsföreningar som skapats efter avvecklingen av sektionerna inom SULF på nationell nivå. 

Under vårterminen 2021 har föreningen hållit fem möten, varav två styrelsemöten digitalt, ett 

styrelsemöte där del utvidgades till möte med det informella nätverket för lokala 

professorsföreningar, ett seminarium som annonserades på nationell bas, och årsmöte där delen 

med inbjuden talare också annonserades på nationell bas.   

Styrelsemötena har till stor del diskuterat möjliga aktiviteter under omställningen under corona, 

aktiviteter i samordning med det informella nätverket för lokala professorsföreningar, motioner till 

SULF:s kongress november 2021, och stadgefrågor givet behovet av stadgeöversyn följande 

sektionernas avveckling inom SULF nationellt. Föreningen har även i samarbete med SULF/Umeå 

svarat på remiss om mallstadga för delföreningar. Efter att SULF:s förbundsstyrelse i februari 2021 

för första gången etablerade en stadga för delföreningar har efter den tidpunkten diskussionerna 

runt stadga gällt revideringen av mallstadgan för delföreningar till Professorsföreningen i Umeå.  
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Vid styrelsemötet i januari fick styrelsen även en dragning av speciellt inbjuden gäst SACO-S Umeå 

ordförande Håkan Lindqvist om lönestatistik för professorer.  

Den 17 februari 2021 organiserade Professorsföreningen i Umeå i samarbete med det informella 

nätverket för lokala professorsföreningar samt SULF/Umeå ett digitalt seminarium med KTH-

forskaren Johan Söderlind som talade om ”A metric culture in academia” utifrån sin avhandling. 

Seminariet var ett resultat av diskussioner i det informella nätverket för lokala professorsföreningar 

som sedan togs vidare av Professorsföreningen i Umeå. Seminariet annonserades nationellt av SULF 

och inkluderade en inledning av Professorsföreningen i Umeås ordförande. Den livliga diskussionen 

med totalt omkring femtio deltagare modererades av SULF-kansliet nationellt. Huvudtalarens 

medverkan finansierades av SULF nationellt efter förfrågan från Professorsföreningen i Umeå och 

SULF/Umeå till SULF:s förbundsstyrelse arbetsutskott, som ledde till beslut att SULF nationellt kan 

finansiera mindre seminariekostnader under corona förutsatt att det är öppet för alla och 

annonseras nationellt.  

På samma sätt hålls därmed den del av årsmötet för Professorsföreningen i Umeå som inkluderar 

inbjuden talare, genom ett öppet seminarium som organiseras av SULF nationellt. Talare vid 

årsmötet 9 juni 2021 är Göran Sandberg som (utifrån planeringen redan för 2020 som sköts upp på 

grund av corona) talar om arbetet i regeringens forskningsberedning och "Vad är ett universitet till 

för och vad ska statens forskningspengar användas till".  

Föreningen har också på samma sätt bjudit in forskningsminister alternativt person från hennes stab 

för att delta vid ett nationellt seminarium, vilket de dock har avböjt.  

Professorsföreningen i Umeå har även färdigställt två motioner till SULF:s förbundskongress:  

Motion ”Säkrad kollegialitet vid beredning av förändringsförslag och beslut – även i ärenden som 

initieras utanför linjen” skickas in tillsammans med SULF/Umeå. Den yrkar utifrån bland annat de 

förslag om datalagring som tagits fram nationellt bland annat på att beslut som innebär en 

förändring av rådande praxis för lärare och forskare alltid ska föregås av kollegial beredning och 

förankring – även i de fall förslaget är externt initierat.  

Motion ”Delföreningar som en möjlighet för rekrytering och professionsarbete” som skickas in av 

Professorsföreningen i Umeå föreslår att delföreningar kan utgöra ett sätt att stötta aktivt 

lokalföreningsarbete. Motionen yrkar att SULF ska arbeta aktivt med möjligheterna för SULF-

föreningar och medlemmar lokalt att skapa eller bjuda in till att skapa delföreningar för att arbeta 

med medlemsvård, rekrytering och professionsarbete.   

Eftersom corona vidare har omöjliggjort fysiska möten har Professorsföreningen i Umeå också 

återigen skjutit upp det möte med andra lokala professorsföreningar och intressenter, samt inbjuden 

talare, som ursprungligen planerades till våren 2020. Föreningens äskande har accepterats av SULF:s 

förbundsstyrelse och mötet planeras att om coronasituationen tillåter hållas hösten 2021.  

Vidare har ett första utkast till en skrift om professorsföreningens arbete över tid färdigställs. 

Utkastet täcker den period för vilken material som nu finns på fackens kansli är samlat, dvs 1978 till 

idag. Utkastet planeras kompletteras med perioden före 1978 utifrån universitetsbibliotekets arkiv, 

när detta återigen blir enklare tillgängligt utifrån coronasituationen (och planeras därmed 

färdigställas under nästa styrelseår). Förslagen är fortfarande att kunna lägga ut skriften på hemsidan 

och även möjligen skapa en artikel till exempel till SULF:s tidning Universitetsläraren utifrån skriften.  

 


