
Verksamhetsberättelse för SULF/LiU verksamhetsåret 2017 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
 
Ordinarie ledamöter   personliga suppleanter 
Elisabeth Larsen Cederström, ordf.  Agneta Kullberg    
Darcy Parks     Magdalena Hillström 
Bengt-Ove Turesson, kassör  David Rule 
Krzysztof Marciniak    Anders Hallqvist, sekreterare 
Wolfgang Schmidt, vice ordf.  Carine Signoret 
Carina Wennerholm   Anneli Lindström 
Anita Utterström    Vakant 
     
 
Åsa Rybo Landelius, lokal ombudsman har varit adjungerad till styrelsen. 
    
Verksamhetsrevisor har varit David Ludvigsson.    
 
Inledning  
Under verksamhetsåret har SULF/LiU särskilt arbetat med följande frågor. 

• Den framtida visionen, hur vill SULF:s medlemmar att högskolan ska se ut 2030  
• Att förstärka kollegialitet och kollegial styrning vid universitetet 
• Möjligheten till en intern debatt inom universitetet 
• Resurstilldelning och o-lika villkor inom universitetet 

 
Årets verksamhetsplan fokuserade på områdena information/medlemskontakter, rekrytering, 
styrelsearbete och påverkan/opinionsbildning.  
 
 
Information och medlemskontakter 
Styrelsen för SULF vid LiU har arbetat aktivt med medlemskontakter och stöd och 
information till medlemmar om arbetsvillkor, trygghetssystem (a-kassa, SULF:s 
inkomstförsäkring mm) osv.  

Under året informerade ombudsmannen Åsa Rybo Landelius nyanställda vid ett flertal 
tillfällen, såväl på svenska som på engelska. 

Den 11 januari hölls i samband med SULF/Linköpings årsmöte, ett seminarium med temat 
”Vad händer när min tidsbegränsade anställning tar slut?” Åsa Rybo Landelius föreläste om 
detta. 
 
23 mars genomförde styrelsen seminariet Working in Sweden med Åsa Rybo Landelius som 
föredragshållare. 
 
8 maj inbjöd SULF till seminarium Kollegialitet eller linjestyrning à la New Public 
Management med Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor vid Uppsala 
universitet som föredragshållare.  
 
5 oktober genomfördes SULF- dagen på Campus Valla och Campus US. Från SULF:s kansli 
deltog Lotta Kamm 



17 november arrangerades en postdokdag med bl.a. förhandlingschef Robert Andersson från 
SULF. Sverker Lundin från Vetenskapsrådet informerade om finansiering och ansökningar 
och ombudsman Åsa Rybo Landelius talade om vilka anställningsformer som finns inom 
högskolan och om a-kassa, Trygghetsstiftelsen och inkomstförsäkring. Universitetslektor 
Anna Eklöf berättade om sin postdok-tid med familj i USA. 

Tidskriften Universitetsläraren har skickats till institutionernas lunchrum. 

SULF har under året haft en student anställd för att arbeta med att hålla anslagstavlorna 
uppdaterade med SULF-affischer. 
 

Rekrytering  
Under året har ombudsman och styrelsemedlemmar delat ut informationsmaterial till grupper 
av LiU-anställda som inte är SULF-medlemmar samt till nyanställda. 
 
Under hösten hade SULF:s styrelse och förbundskansliet påbörjat en satsning på att rekrytera 
fler doktorander som medlemmar. 
Tillsammans arbetade vi med olika åtgärder för att öka kännedomen om SULF som det 
självklara fack- och professionsförbundet för doktorander.  
 
 
Styrelsearbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva sammanträden, varav ett internat. Hela 
styrelsen inklusive suppleanter kallas till samtliga styrelsemöten. 
Styrelsens arbetsutskott AU har sammanträtt på tider mellan styrelsens möten.  AU:s 
ledamöter är ordförande, vice ordförande och ombudsman. 
 
Styrelsen har fördelat ansvarsområden på ett antal arbetsgrupper: 

• Kommunikation & medlemsrekrytering 
• Karriärvägar och kompetensutveckling 

 
I samtliga Saco-S-arbetsgrupper finns representation från SULF-styrelsen. 
 
 
Påverkan och opinionsbildning 
Debattartikel skrevs tillsammans med fackförbunden ST och Vision om löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män – En timmes gratisjobb per dag – 2017-03-08 införd i Östgöta 
Correspondenten. 
 
SULF/LiU har som tidigare via ordföranden verkat för att minska andelen tidsbegränsade 
förordnanden t.ex. i form av gästlektor och ALVA-anställningar, och öka andelen 
tillsvidareanställda.  
 
Krzysztof Marciniak, Wolfgang Schmidt och Anita Utterström har varit löneförhandlare för 
Saco-S och förhandlat för medlemmar vid LiU.  
 
 
Saco-S-rådet  



Samtliga styrelsemedlemmar samt ytterligare sex medlemmar representerade SULF/LiU vid 
Saco-S-rådets årsmöte. Elisabet L Cederström, Agneta Kullberg, Wolfgang Schmidt, Anita 
Utterström och Krzysztof Marciniak från SULF-styrelsen har även varit ledamöter i Saco-S-
rådets styrelse.  
 
 
Styrelsens externa uppdrag 
Krzysztof Marciniak sitter som ledamot i SULF:s förbundsstyrelse och medlem i SULF:s 
förhandlingsdelegation.  
 
Wolfgang Schmidt har under året suttit i styrelsen för ULF, SULF:s universitetslektorers och 
forskares förening (invald nov 2015-nov 2018). 
 
SULF/LiU:s ombud till möte med SDF (SULF:s doktorandsektion) var Darcy Parks. 
 
David Rule har deltagit i temakursen om upphovsrätt i Högskolan den 5 december i 
Stockholm 
 
 
Linköping 2017 12 05 
Styrelsen genom 
Elisabet L Cederström 
Ordförande 
 
 


