
Verksamhetsberättelse Professorsföreningen i Umeå 2021-2022  

 

Professorsföreningen i Umeå är kanske Sveriges äldsta nu aktiva professorsförening, etablerad redan 
1964. Professorsföreningens huvudsakliga uppgift är att verka för medlemmarnas fackliga och 
professionella intressen och för medlemsrekryteringen på orten. Vidare, att inom ramen för SULF:s 
totala verksamhet tillvarata och bevaka medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen. 
Deltagare i professorsföreningen är också representerade i den lokala SULF-styrelsen, vilket lett till en 
god samordning mellan professorsförening och lokalförening, samt i SULF:s förbundstyrelse. 

 

Styrelse 

Professorsföreningens styrelse i Umeå består av en representant från varje fakultet vid Umeå 
universitet samt ordförande. Dessutom adjungeras sedan representanter från SLU-fakulteten i Umeå  
samt en emeritirepresentant. Dessa var tidigare valda medlemmar i styrelsen, men sedan 
stadgeändringen där Professorsföreningen i Umeå enligt SULF:s nya organisation övergick till 
delföreningar 2021 kan endast representanter inom lokalföreningen SULF/Umeå väljas till 
delföreningen. Enligt stadgeförändringen väljs nu styrelsen årligen.  

En valberedning bestående av Tomas Blomquist och Christina Ottander har berett förslagen på 
styrelseledamöter. Styrelsen består för närvarande av:  

Agneta Andersson, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten  

Carina Keskitalo, ordförande  

Bo Nilsson, Humanistiska fakulteten  

Mikael Wiberg, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Vakans har under året funnits för Medicinska fakulteten.  

Dessutom har till styrelsen adjungerats Kjell Jonsson, representant för Umeå Emeritiprofessorers 
Förening, samt Mats Nilsson, skogsfakulteten SLU.   

 

Aktiviteter under 2021-2022  

Aktiviteter vid möten  

Coronasituationen som föreningen ställde om till under 2020-2021 har i stort sett fortgått under 
2021-2022. Undantag har varit en begränsning av restriktionerna i slutet av 2021, då 
Professorsföreningen höll ett av sina fysiska möten under perioden, samt den något ökande aktivitet 
för fysiska möten som blivit möjlig efter att restriktionerna släpptes våren 2022.  

I relation till detta har alla föreningens styrelsemöten varit digitala, och endast två fysiska möten har 
hållits.  

Det första fysiska mötet hölls 26 november 2021 utifrån det äskande som gjorts till SULF centralt via 
SULF/Umeå. Då detta skjutits fram på grund av coronasitutionen gick det dock inte att få den talare 
som ursprungligen föreslogs till mötet. Istället talade professor i forskningspolitik vid Lunds 
universitet Mats Benner om kunskapsbaserad forskningspolitik. Inbjudan hade gått ut brett till SULF-



anslutna. Seminariet följdes av ett diskussionsmöte med deltagare från nätverket för lokala 
professorsföreningar och intressenter.  

I juni planerar föreningen som brukligt att hålla årsmöte med inbjuden årsmötestalare (1 juni 2022). 
Tillfrågad var från början landshövding Helene Hellmark Knutsson, som hade tackat ja men senare 
avböjde. Talare kommer istället att vara länsråd Lars Lustig, som talar om utvecklingen i länet och 
länsstyrelsens roll. Inbjudan har gått ut brett till SULF och SACO-anslutna vid universitetet, och en 
separat inbjudan har också skickats till SULF-anslutna professorer att delta i årsmöte, seminarium 
och samkväm.  

 

Publikationer  

Under våren har arbetet med festskriften för Professorsföreningen i Umeå avslutats. En slutlig text 
har tagits fram i med stöd från SULF:s kansli. Festskriften bygger på arkivmaterial från 
Professorsföreningen i Umeå från 1960-tal till idag, och visar på föreningens roll både som 
professionsförening och facklig förening, där föreningen bland annat ända in i 2000-talet 
förhandlade lön för professorer på delegation.  

Tanken är att skriften bland annat ska kunna fungera som institutionellt minne och inspiration för 
andra delföreningar. Skriften är tänkt att lanseras vid årsmötet och seminariet 1 juni 2022.  


