
Motionens nummer 17 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Konkreta verksamhetsrapporter till 
medlemmar!   
Vi tror att medlemmarna, och ännu mer icke medlemmar, inte vet tillräckligt om vilket 
(med avseende på inriktning och omfattning) arbete SULF faktiskt gör. Det leder enligt 
vår mening till en risk för tappade eller uteblivna medlemmar eller lägre till 
engagemang. Övergripande information om fackets roll tror vi inte är tillräckligt, utan det 
behövs större konkretion. Vår motion är följande:  

Att det införs en spalt/sida i vår tidning Universitetsläraren, där SULF berättar om 
vad SULF har gjort sedan den senaste spalten och vilken nytta detta gör (antas 
göra). Hur många enskilda ärenden pågår just nu, hur många förhandlingar, vilka 
politiker har vi skrivit till eller mött (och vad har då framkommit?), vilka artiklar eller 
mediaframträdanden har SULF-centralt skrivit respektive gjort? Det kan finnas ett 
behov av att konsolidera in verksamhetsinformation från lokala föreningar. Det bör 
också berättas om, i den mån det är möjligt, vilken nytta för medlemmar (enskilda eller 
kollektivet) detta gör (kan antas göra).  

Varje nummer bör innehålla en berättelse om vad som har hänt sedan sist, men det 
kan kanske vara en intressant idé att verksamhetsårets verksamhet även löpande 
summeras, så att man t.ex. i augusti, kan se helheten för året fram till dess o.s.v. 

Vi ser detta som en viktig fråga, men de närmare formerna för denna föreslagna 
rapportering bör utarbetas i samarbete mellan redaktionen, SULF centralt och 
lokalföreningarna.  

Dessa spalter kan användas i marknadsföringen av SULF, t.ex. om de görs publika på 
nätet - vilket också är vårt förslag att de görs. Då nås de också av icke-medlemmar och 
kan länkas till i marknadsföring riktad till dem.  

SULF/Linköping hemställer att kongressen beslutar: 
• att varje nummer av Universitetsläraren innehåller en kort spalt om vad SULF- 

gjort sedan förra numret
• att det varje år i Universitetsläraren publiceras ett cirkeldiagram som visar hur

förbundets kostnader fördelas på exempelvis förhandling,
opinionsbildning/utbildnings- och forskningspolitik, råd och stöd till medlemmar,
facklig utbildning etc.
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