
Verksamhetsberättelse för SULF/LiU verksamhetsåret 2021
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter
David Rule, ordf. (MAI) Wolfgang Schmidt, vice ordf. (HMV)

Åsa Rybo Landelius (IFM) Daniela Dahl (IKOS)
Krzysztof Marciniak (ITN) Christina Ekerfelt (BKV)
Niki Matinrad (ITN) Joakim Ekström (ITN)
Carine Signoret (IBL) Jan Kellgren (IEI)
Bengt-Ove Turesson, kassör (MAI) Tove Mattsson (IBL)
Carina Wennerholm (HMV) Gary Svensson (IKOS)

Verksamhetsrevisor har varit Anita Utterström (HMV) och ersättare har varit David Ludvigsson
(IKOS).

Inledning

2021 har varit andra året när SULF/LiU har fått sköta verksamheten utan stöd från en egen lokal
ombudsman. Det har varit en stor omställning för SULF/LiU och styrelsen har brottats med att
försöka hitta en rimlig nivå för att bedriva så mycket verksamhet som vi mäktar med utan en lokal
ombudsman

Årets verksamhetsplan fokuserade på följande områdena.

• Rekrytering

• Medlemsvård

• Opinionsbildning

• Styrelseintern verksamhet

Under verksamhetsåret har SULF/LiU arbetat med områdena ovan med målen att ge våra med-
lemmar en god medlemsservice, öka antal medlemmar, förbättra möjligheten för debatt om pro-
fessionsfrågor vid Linköpings universitet och utveckla en styrelseverksamhet som är anpassad efter
medlemsbehov och styrelsens förutsättningar.

Omständigheter under 2021 har på grund av pandemin varit svårt för styrelsen, men vi har passat
på att utveckla vår förmåga att nå medlemmar och presumtiva medlemmar via de digitala verktygen
som finns.

Rekrytering

Styrelsen för SULF vid LiU har arbetat aktivt för att rekrytera doktorander. Vi ordade följande
seminarium:

• Doktorand seminarium, med Robert Andersson som föredragshållare, den 14:e april.

Genom att jobba tillsamman med de andra fackliga organisationerna och LiUPhD lyckades vi få ett
mejlutskick till samtliga LiU doktorander godkänt av IT-direktören.

Vi har sett över sändlistan för ”Universitetslärare”. Nu skickar vi ut 45 kopior av den till Valla,
Norköping och Campus US. På grund av pandemin har vi inte satt upp affischer för evenemang utan
bara skickat ut mejl.

Genom att jobba med SULF/Uppsala, Linné, Umeå, Dalarna och Karlstad och SULF dotorandför-
eningen har vi ordnat ett gemensamt doktorand seminarium 29:e oktober.

David Rule mejlar nya doktorander vars mejladress dyker upp på LiU:s hemsidan varje månad.



Medlemsvård

Styrelsen för SULF vid LiU har arbetat aktivt med medlemskontakter och stöd och information till
medlemmar under pandemin. De ovanstående doktorandseminarier var förstås också riktade mot
nuvarande medlemmar.

Vi har hållit medlemmar uppdaterade om vår verksamhet genom regelbundna uppdateringar på vår
Facebooksida tillsammans med regelbundna utskick via mejl. Vi har drivit frågan om cheflön vid
IKOS genom dialog med Saco-S/LiU styrelsen, där medlemmar hörde av sig eftersom det kändes
orättvis att inte inte fanns avsätt medel för nya chefsuppdrag i den nya institutionen IKOS.

Opinionsbildning

Styrelsen har ordnat följande seminarium.

• Så skapar vi en jämställd akademi tillsammans, med Karin Thorasdotter som föredrags-
hållare, den 16:e juni.

Vi har också spridit information om förändringarna i utlänningslagen som påverkar många av våra
medlemmar.

Styrelseintern verksamhet

Vi har haft månatliga styrelsemöten med uppehåll i juli inklusive ett internat på distans i augusti. Vi
har skrivit en motion och har samverkat med SULF/Uppsala på ytterligare tre motioner till SULF:s
kongress:

• Att leva som man lär – om de interna demokratiska processerna (tillsammans med SULF/UU,
kongressen biföll första att-satsen (42–ca 24))

• Förutsättningar för effektiv rekrytering del 1 – tydliga mål och stöd till lokalföreningar (till-
sammans med SULF/UU, kongressen beslöt om bifall på att-sats 1, 2 och 4 samt avslag på
att-sats 3 (39–33 på sista))

• Förutsättningar för effektiv rekrytering del 2 – en bredare verktygslåda (tillsammans med
SULF/UU, kongress ansog motionen besvarad)

• Konkreta verksamhetsrapporter till medlemmar! (Kongressen ansåg första att-satsen besvarad
och biföll andra att-satsen (40–39))

En total av 7 ombud från Linköping deltog i Kongressen.

Många styrelsemedlemmar är även aktiva i Saco-S arbete. Åtta styrelsemedlemmar är ledamöter i
Saco-S fackliga arbetsgrupper och alla styrelsemedlemmar tillsammans med ytterligare sju medlem-
mar representerade SULF/LiU vid Saco-S-rådets årsmöte. Christina Ekerfelt, Krzysztof Marciniak,
David Rule, Åsa Rybo Landelius och Carina Wennerholm från SULF-styrelsen har även varit le-
damöter i Saco-S-rådets styrelse, med Krzysztof Marciniak som ordförande. Krzysztof Marciniak
var ledamot i SULF:s förbundsstyrelse under föregående Kongressperioden och David Rule är nu
suppleant. David Rule var en ledamot i SULF:s arbetsgrupp för demokratiska processer och tillgång
till demokratiska processer. Niki Matinrad är ledamot i doktorandföreningens styrelse. Krzysztof
Marciniak är ledamot i SULF:s förhandlingsdelegation.
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