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SULF GU 
Verksamhetsberättelse 2021 

Vid årsmötet den 11 mars 2021 omvaldes Auður Magnúsdóttir enligt valberedningens förslag 
som ordförande. Val av övriga ledamöter följde också valberedningens förslag och består av 
följande: Maria Ahlstedt, Ivar Armini, Mariam Dalhoumi, Fredric Gunve, Mikael Johansson, 
Maria Nordqvist, Maja Pelling och Erik Pålsson. Till valberedning föreslogs och fastställdes Klas 
Eriksson och Martin Selander. Vid ett första konstituerande styrelsemöte valdes Maja Pelling som 
vice ordförande och Maria Ahlstedt som sekreterare. 

Under verksamhetsåret har SULF-GU förhållit sig den verksamhetsplan för 2021 som antogs vid 
årsmötet, liksom SULF:s Vision 2030. I enlighet med den och även önskemål från medlemmar på 
årsmötet har särskild fokus lagts på den akademiska friheten och forskningens förutsättningar. 
SULF-GU arrangerade därav en paneldiskussion om vikten och värdet av akademisk frihet den 4 
maj. Deltagare var Eva Wiberg, rektor vid Göteborgsuniversitet, Mats Ericsson ordförande för 
SULF, Karin Åmossa, chefsutredare vid SULF, Martin Selander lektor vid Förvaltningshögskolan 
Göteborgs universitet, och Ulla Eriksson-Zetterquist, professor vid Företagsekonomiska 
institutionen, Göteborgs universitet. Paneldiskussionen ägde rum via zoom och lockade stor 
publik med omkring 75 deltagare.  

Andra fokusområden för SULF-GU var forskares och doktoranders villkor vid lärosätet, samt 
hot och våld. Detta är något vi särskilt uppmärksammat genom seminarier och medlemsutskick.  

Hur vårt arbete har fortgått redovisas här nedan: 

1. Rekrytering och medlemsvårdande verksamhet. 
a) På grund av Covid 19 har rekrytering uteslutande ägt rum via utskick. Vi har liksom 

tidigare år gått ut brett med inbjudningar till våra seminarier, exempelvis via SACO-S 
kanaler.  

 
b) Medlemsvårdande verksamhet:  

Ett panelsamtal om värdet och vikten av akademisk frihet arrangerades den 4 maj (jfr 
information ovan) 
 
I enlighet med verksamhetsplanen uppmärksammades doktoranders och forskares 
villkor vid GU särskilt. Således arrangerade SULF-GU två seminarier utifrån dessa 
teman. Den 1 juni arrangerades ett seminarium med fokus på forskarnas och 
postdoktorernas rättigheter och villkor. Där medverkade Robert Andersson, 
förhandlingschef på SULF, och Malin Podlevskikh Carlström, styrelseledamot i 
SULF-GU, och postdoktor vid samma universitet. Ett seminarium kring 

http://www.sulf.se/
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doktorandernas rättigheter och villkor arrangerades i sin tur den 4 juni. Medverkade 
gjorde Catrine Folcker ombudsman på SULF och Malin Podlevskikh Carlström, som 
tidigare nämnts, styrelseledamot i SULF och postdoktor vid GU. Båda seminarierna 
var välbesökta och uppskattade.  
 
Anna Ekenberg, ombudsman på SULF, bjöds in till SULF-GU den 13 april, då hon 
höll föreläsningen Finns det ett liv efter jobbet? Lär dig mer om din pension. 

 
Samtliga seminarier och evenemang annonserades brett, dels via Saco-S nätverk, dels 
genom medlemsutskick. SULF-dagen den 7 oktober präglades av pandemin. Genom 
medlemsutskick hänvisades medlemmarna till den av SULF arrangerade 
föreläsningen: Så påverkar du din lön liksom till det webbinarium som SULF Uppsala 
arrangerade kring temat An international perspective on academic freedom 

 
På grund av rådande omständigheter har vi vidare, genom medlemsutskick, även i 
övrigt hänvisat till SULF:s seminarier och föreläsningar som finns online.  

 
2. Styrelseintern verksamhet 

a. Under året har fokus legat på styrelsens kompetensutveckling, främst genom 
kurser arrangerade av SULF centralt.  

b. Styrelsemöten:  
 

• 24 mars, konstituerande möte 
• 21 april 
• 22 september 
• 10 november 
• 15 december 
• 21 jan 2022 

 

 

3. Förbundsintern verksamhet:  

• Sju av styrelsemedlemmarna deltog i SULF-kongressen, Fritt sökande efter ny 
kunskap, dagarna 17–19 november. 

• Styrelsemedlemmarna har deltagit i nationella nätverksträffar för SULF:s 
förtroendevalda.  



3 
 

 

 

 


	Samtliga seminarier och evenemang annonserades brett, dels via Saco-S nätverk, dels genom medlemsutskick. SULF-dagen den 7 oktober präglades av pandemin. Genom medlemsutskick hänvisades medlemmarna till den av SULF arrangerade föreläsningen: Så påverk...
	3. Förbundsintern verksamhet:
	 Sju av styrelsemedlemmarna deltog i SULF-kongressen, Fritt sökande efter ny kunskap, dagarna 17–19 november.
	 Styrelsemedlemmarna har deltagit i nationella nätverksträffar för SULF:s förtroendevalda.


