
Motionens nummer 9 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Öka möjligheterna att engagera sig på lokal 
bas       
SULF har idag inte aktiva lokala SULF-föreningar vid alla lärosäten i landet. Bland 
annat finns SLU på flera platser i landet, men har ingen lokal SULF-förening. Det finns 
också många lärosäten i bland annat Mälardalen och Göteborgsområdet där föreningar 
är olika aktiva.  

Det kan finnas många orsaker till detta. Bland annat kan kunskapen om facklig 
verksamhet vara begränsad. Trots att många är engagerade i professionsfrågor ses 
inte alltid SULF som en professionsförening för akademin. Till exempel existerar en 
separat icke-facklig organisation ”Professionsförbundet” som har som mål att bidra med 
den typ av professionsstöd som SULF också gör anspråk på. Detta gör att det är allt 
viktigare att de lokala SULF-föreningar som finns och är aktiva kan fungera samlande 
på ett lokalt plan. Det är också viktigt att SULF ses som en relevant förening även 
professionsmässigt. Att stötta detta komplex av frågor kan ta många olika former. 
Verksamheter som kan samla SULF-medlemmar eller fungera rekryterande kan stötta 
medlemsvård och rekrytering likväl som ökad aktivitet och professionsdiskussion på 
olika lärosäten.  

Lokala delföreningar och professionsföreningar kan lyfta in de som normalt inte skulle 
aktiverat sig inom fackligt arbete samt fungera rekryterande genom att de skapar en 
bredare bas för SULF:s arbete och stöttar en bredare förankring och lokal aktivitet. De 
kan också stötta en bredare förståelse av det fackliga, genom att betona 
professionsaspekter och dialog. Vid SULF:s kongress 2018 bifölls bisatsen i motion 1 
om att lokala SULF-föreningar ska rekommenderas inkludera representation från lokala 
professionsföreningar. Dessutom bifölls en motion (motion 14) om att stödja 
lokala/nationella aktiviteter med professionsinriktning.  

Våren 2021 kodifierades delföreningarnas roll genom att SULF:s första mallstadga för 
lokala delföreningar skapades. Delföreningar kan vara till exempel bredare akademier 
eller professionsföreningar. Ett exempel är Professorsföreningen i Umeå, som över 
åren fungerat som en väg att föra professionsdiskussioner och påverka 
universitetsledningen. Vid sina årsmöten har föreningen typiskt bjudit in föredrag av 
bland annat nationella utredare, nya rektorer, eller SULF:s ordförande, med 
statssekreterare, riksdagspersoner, och UKÄ:s generaldirektör som andra exempel på 
föredragande. Professorsföreningen i Umeå har generellt haft styrelserepresentation 
både från Umeå Universitet och från SLU Umeå (där ingen lokal SULF-förening 
existerar) med målet att utgöra en samarbetsyta för båda universiteten lokalt. 
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För att öka möjligheterna att engagera sig på lokal bas hemställer därför 
Professorsföreningen i Umeå: 

SULF/Umeås professorsförening hemställer därför att 
kongressen beslutar: 
• att SULF ska sprida information till lokalföreningar om hur professionsarbete kan 

bedrivas och har bedrivits i olika lokala sammanhang,  
• att SULF ska söka vägar att stötta lokala lärosätesövergripande aktiviteter,  
• att SULF ska undersöka möjligheter för att aktivt stötta lokala SULF-föreningar och 

medlemmar i att skapa delföreningar,  
• att SULF centralt agerar för att stötta föreningar med medlemsinformation, så att 

dessa ska ha möjlighet att kontakta lokala medlemmar med inbjudan till aktiviteter 
även i fall där SULF-föreningar inte existerar vid alla lokala lärosäten. 

 

 

För SULF/Umeås professorsförening      

Carina Keskitalo, ordförande    
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