
Verksamberättelse SULF/GU 2017 

 

Vid årsmötet i februari 2017 valdes Maja Pelling (som ordförande), Signe Borch, Catrine 

Forssén, Catrine Folcker, Jeanette Lindberg, Petra Platen och Erik Pålsson som ordinarie 

ledamöter. Som suppleanter valdes Donald Blomquist, Henriette Philipson. Som revisor 

valdes Klas Eriksson och Mikael Johansson, och som valberedning valdes Martin Selander 

(sammankallande), Pelle Kronestedt och Mikael Brisslert. På första och konstituerande 

mötet för styrelsen valdes Signe Borch som viceordförande, Jeanette Lindberg som kassör 

och Catrine Folcker som sekreterare. 

Styrelsen har utgått ifrån de mål som antogs vid årsmötet 28 februari 2017 för SULF-GU. 

Sulf GU:s styrelses sätt att konkretisera de mål som bestämdes i verksamhetsplanen i 

överensstämmelse med SULF:s vision 2030 redovisas nedan. 

 
1: Rekrytering 
Under året har vårt mål varit att uppmärksamma nyanställda om SULF och 
förmånerna vid ett medlemskap i SULF. 
Målen för rekrytering har försökts uppnås via: 

• Bokbord och tal vid Introduktion för nyanställda (på engelska) 20 april och 
13 oktober 

• Bokbord och tal vid Introduktion för nyanställda 11 maj och 17 november 
• Föreläsning om Working in Sweden och föreläsning om doktoranders 

rättigheter och skyldigheter (på engelska) 24 maj 
• Bokbord och tal vid GU:s informationsdag för nyanställda 16 september 
• Jan Gladh föreläsning samt uppsökande verksamhet på morgonen (utdelning 

av 300 påsar) på SULF dagen 5 oktober 
• Bokbord och tal vid GU:s introduktionsdag för doktorander (engelska) 15 

september 
• Föreläsning om doktoranders rättigheter och skyldigheter samt en 

föreläsning om att tänka på kring post-doc/karriären och 17oktober med 
utdelning av material om SULF. 

 
2: Medlemsvårdande verksamhet:  

Under året har vårt mål varit att medlemmarna via mail ska få information om SULF-
GU:s arbete och att medlemmarna ska ges möjlighet att samtala med representanter 
från SULF-GU vid olika tillfällen under året. 
Detta mål har uppnåtts genom: 



• Sulfdagen 5 oktober ordnades en föreläsning med Jan Glad om 
visstidsanställningar inom akademin 

• Medlemsutskick per mail om kommande verksamhet samt information om 
vad som hade hänt och var på gång. 

• Medlemsdialog: Deltog i SULF:s förbundsdialog om kollegialitet samt 
skickade ut en enkät om kollegialitet till alla medlemmar vid GU. 

• Informationsmail har gått ut till alla våra medlemmar om SULF-GU:s syn på 
lönesättande samtal vid GU 

 
 
3: Styrelseintern verksamhet:  
Under året har vårt mål varit att stärka styrelsen i att jobba med fackliga frågor, 
samt att bygga nätverk under Göteborgs universitet som skal bidra till styrelsens 
arbeta. 

• Kompetensutveckling för styrelsen: lednings- och karriärutredning, 
planeringsdag, relationen mellan SULF och Saco-S ”SULF:s 
jämställdhetsintegrering och politik” 

• Styrelsemöten:  
Tisdagen den 15 mars klockan 12.00–13.00 Konstituerande möte 
Fredagen den 17 mars klockan 12.00–15.00 planeringsdag 
Tisdagen den 18 april klockan 12.00–13.30 
Onsdagen den 17 maj klockan 12.00–13.30 
Tisdagen den 13 juni klockan 16.00–19.00 sommaravslutning 
Tisdagen den 29 augusti klockan 12.00–13.30 
Tisdagen den 3 oktober klockan 12.00–13.30 
Tisdagen den 7 november klockan 12.00–13.30 
Tisdagen den 12 december klockan 12.00–13.30 julavslutning 

 

• SULF-GU har ett doktorandnätverk som under året träffats en gång och även 

haft mejlkommunikation. Fler träffar har varit planerade men tyvärr ställts in 

pga. förhinder för deltagarna. 

• Representanter från SULF-GU träffas 4 gånger tillsammans med GUDK och ST 

för att diskutera tillämpningen av doktorandernas lönestegar samt hur 

doktorander ersätts för undervisning. 

 
 
4: Förbundsintern verksamhet:  



• Ordförande deltog vid SULF:s Ordförandekonferens 27 september 2017. 
• Styrelsen deltog i SULF:s förbunds Ordförandeturné  15 november i Göteborg. 

 
 


