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SULF:s valberedning 

Valberedningens uppgift är enligt SULF:s stadgar att bereda kongressens samtliga val 
förutom val av ny valberedning. Stadgarnas 27 § föreskriver därtill att valberedningen 
vad gäller förslaget till ny förbundsstyrelse ska beakta att styrelsens sammansättning i 
huvudsak skall återspegla medlemmarnas fördelning avseende vetenskapsområden, 
befattning, kön och geografisk placering. Detta har varit en utgångspunkt och självklar 
målsättning för valberedningens arbete. Den instruktion till SULF:s valberedning som 
antogs vid kongressen 23 november 2018 har varit vägledande i arbetet. 

Valberedningen har därtill sett som sin uppgift att inventera de kompetenser som bör 
vara representerade för att styrelsen ska kunna fungera väl. Såväl stora som små 
lärosäten bör vara representerade då erfarenheterna kan vara olika från dessa rörande 
såväl direkta fackliga frågor som organisationsfrågor.  

Valberedningens arbete 
Valberedningen sammanträdde första gången under 2019 för att utarbeta prioriteringar 
och arbetssätt. Under arbetets gång har valberedningen informerat om sitt arbete bland 
annat genom att valberedningens ledamöter har besökt olika förbundsstyrelsemöten 
och förbundsråden 2019 och 2020. Närvaron på dessa möten har också erbjudit en god 
grund för valberedningens framtida resonemang. Valberedningen har också deltagit på 
förbundets kurser och andra möten för att leta engagerade och kunniga kandidater.  

I början på december 2020 gick inbjudan ut till förbundets medlemmar, förtroendevalda 
samt förbundsstyrelsen om att nominera kandidater till förbundsstyrelse och 
förbundsordförande.  

Valberedningen har skickat riktad information till: 

• SULF:s medlemmar 
• SULF:s lokalföreningar 
• SULF:s doktorandförening 
• Förbundsstyrelsen ledamöter och suppleanter 

Nominering välkomnades både genom direktkontakt med valberedningen men också 
genom att fylla i valberedningens nomineringsformulär på förbundets hemsida. 
Påminnelser skickades ut fram till strax innan nomineringstidens utgång 1 mars 2021.  

Under våren intervjuade valberedningen samtliga förbundsstyrelseledamöter – både de 
som kandiderat och de som av olika anledningar valt att inte kandidera för ytterligare en 
mandatperiod. Därtill kontaktades och intervjuades samtliga nominerade till 
förbundsstyrelse och förbundsordförande. Samtliga intervjuer har genomförts på 
distans av logistiska och pandemirelaterade skäl. Sekretessen runt detta arbete har 
tagits på stort allvar. 
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Valberedningens förslag 
Valberedningens förslag är resultatet av en sammanvägning där stadgarnas riktlinjer 
ägt högsta prioritet men där även överväganden av vad som framkommit under 
intervjuerna samt valberedningens tolkning av värdefulla kompetenser vägts in.  

Valberedningens medlemmar 
Följande personer har under den gångna mandatperioden utgjort SULF:s valberedning: 

Kirsi Höglund, Uppsala universitet (sammankallande) 

Ingmarie Mellenius, Umeå universitet 

Mari Hoen, Lunds universitet 

Christer Gardelli, Luleå tekniska universitet  

Maja Pelling, Göteborgs universitet 

Mikael Åsman, Blekinge tekniska högskola 

 

 

 

Uppsala dag som ovan 

Kirsi Höglund, sammankallande i SULF:s valberedning 2019-2021 
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Förslag till SULF:s förbundsstyrelse 2022-2024 

Arbetsutskott 
Förbundsordförande     

Sanna Wolk Professor  
Juridik 

Kungliga Tekniska 
högskolan, mfl 

Nyval 

1:e vice ordförande    

Håkan Lindkvist Universitetslektor 
Matematisk statistik 

Umeå universitet Omval 

2:e vice ordförande    

Helén Persson Universitetslektor 
Utbildningsvetenskap 

Högskolan 
Kristianstad  

Omval 

3:e vice ordförande    

Haro de Grauw Doktorand  
Neurovetenskap 

Uppsala universitet Omval/
Nyval 

Ledamöter 
Håkan Alm Universitetslektor 

Informationsteknologi 
Högskolan i Borås Omval/

Nyval 

Magnus Gram Forskare 
Pediatrik 

Lunds universitet Nyval 

Claes Granmar Universitetslektor 
Juridik 

Stockholms 
universitet 

Nyval 

Kristin Halverson Doktorand  
Idéhistoria 

Södertörns högskola Nyval 

Kristina Hildebrand Universitetslektor 
Engelska 

Högskolan i 
Halmstad 

Omval 

Ummis Jonsson Universitetsadjunkt 
Socialt arbete 

Mittuniversitetet Omval 

Michaël Le Duc Universitetslektor 
Företagsekonomi 

Mälardalens 
högskolan 

Omval/
Nyval 

Mats Nilsson 
 

Universitetslektor 
Kulturgeografi och 
turism 

Karlstads universitet Omval 

Lotta Runesson Institutionskoordinator 
Inst. för datavetenskap 

Blekinge Tekniska 
Högskola 

Omval/
Nyval 
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Folke Tersman Professor 
Praktisk filosofi 

Uppsala universitet Nyval 

Mikael Wiberg Professor 
Informatik  

Umeå universitet Nyval 

Suppleanter 
1:e suppleant   

Audur Magnusdottir Universitetslektor 
Historia 

Göteborgs universitet Nyval 

2:e suppleant   

Louise Bringselius Universitetslektor 
Företagsekonomi 

Lunds universitet Nyval 

3:e suppleant   

David Rule Universitetslektor 
Matematik 

Linköpings 
universitet 

Nyval 

4:e suppleant 
 

  

Mikael Palmgren Universitetsadjunkt 
Matematik 

Högskolan i 
Jönköping 

Nyval 

5:e suppleant   

Monika Berg Universitetslektor 
Sociologi 

Örebro universitet Nyval 
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Förslag till SULF:s revisorer 
Ordinarie    

Annika Blekemo Stockholms universitet  Nyval 

Beatrice Söderberg Deloitte  Omval 

    

Ersättare    

Anders Grundström Uppsala universitet ersätter Annika 
Blekemo 

Omval 

Therese Kjellberg Deloitte  ersätter Beatrice 
Söderberg 

Omval 

 

Förslag till SULF:s arvodesnämnd  
Martin Selander Göteborgs universitet Omval 

Marie-Louise Österlind 

 

Högskolan Kristianstad 

 

Nyval 
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