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Möten och seminarier 

Professorsföreningen i Umeå har planerat att hålla ett stort öppet möte med inbjuden talare samt 

diskussionsmöte med deltagare från lokala professorsföreningar och akademier i hela Sverige. På 

grund av coronapandemin har mötet nu preliminärt skjutits fram flera gånger, först under 2020 och 

nu till hösten 2021. Mötet har finansierats av SULF enligt särskilt äskande. Inbjuden talare Ylva 

Hasselberg, som först kontaktades i relation till tillfället hösten 2020 då mötet först planerades in, 

har angivit sig som fortsatt intresserad av att delta som talare.  

Föreningen har också kontaktat utbildningsdepartementet för att undersöka möjligheterna att 

minister för högre utbildning och forskning alternativt någon från hennes kansli ska kunna delta vid 

SULF-organiserat nationellt digitalt seminarium arrangerat av föreningen. Föreningen har följt upp 

avböjandet med inbjudan även längre fram i tid. I samverkan med nätverket för lokala 

professorsföreningar och intressenter diskuterar föreningen också att organisera något vidare digitalt 

evenemang för att diskutera till exempel forskningsdata. Föreningen planerar också att i möjligaste 

mån delta vid SULF-kongressen i november, till exempel som kongressombud.  

Förutom detta planeras ordinarie styrelsemötesverksamhet och årsmötesverksamhet, med inbjuden 

talare (om möjligt på plats) vid årsmöte i juni 2022.  

Eventuellt övrig mötesverksamhet inom det informella nätverket för lokala professorsföreningar 

kommer nu efter de initiala digitala mötena 2020-2021 som organiserades av Professorsföreningen i 

Umeå att organiseras av professorsföreningen i Halmstad. Professorsföreningen i Umeå planerar 

delta vid möten och aktiviteter som eventuellt organiseras.  

 

Andra aktiviteter 

Ett första utkast till en skrift om professorsföreningens arbete över tid har färdigställs, och 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.  

 


