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 Motions arbetsnummer 1 (tidigare nr 1) 

Motion nr X (slutligt nr i utskottshantering) 

 
  

SULF:s Professorers Förening (SPF) 
 
 
Motion till SULF:s kongress 2018 
 
Professionsföreningar och dessas representation i styrelser 

SULF består av olika yrkesgrupper som har olika funktioner och delvis olika perspektiv, 
vilka alla måste integreras i SULF:s arbete för att SULF skall kunna representera alla 
forskare och universitetslärare. Utan en sådan professionsförankring riskerar SULF att 
marginalisera sig självt i relation till sina medlemmar, i en tid när fackföreningar 
generellt tappar medlemmar och inflytande.  

Vi vill framhålla vikten av att professionsföreningarna bibehålls och förslagsvis 
garanteras en plats i förbundsstyrelsen liksom i de lokala SULF-föreningarna. Detta är 
grundläggande för att respektive styrelse på så sätt skall kunna beakta olika perspektiv 
på verksamheterna och tillsammans utgöra en viktig resurs för att SULF ska 
representera alla parter, alla medlemsgrupper och verksamheten i stort.  

SULF:s professorers förening SPF har bland annat visat på problem i professorers 
arbetsförhållanden som tidigare inte tillräckligt behandlats av SULF. SULF:s 
professorsförening på nationell nivå har också viktiga lokala motsvarigheter i de lokala 
professorsföreningar som finns på olika orter i landet, och som organisatoriskt ligger 
under SULF:s lokalföreningar. Dessa finns dock inte vid alla lärosäten, varför en 
nationell organisation ses som komplementär.  

Vi argumenterar att utvärderingen om professionsföreningarna som tas som bas för 
förbundsstyrelsens förslag om att avveckla den nationella professionsföreningarna var 
begränsad i att den inte tog inte upp frågan om ekonomi, stöd och integration för dessa 
inom ramen för SULF:s arbete, och inte heller dessas länkar till lokal organisation. 
Detta har givit en sned och ofullständig bild av professionsföreningarnas arbete. Vi 
konstaterar att integrationen av professionsföreningarna i SULF:s verksamhet brustit 
betydligt och menar att ökad integration av professionsföreningarna i 
förbundsstyrelsens arbete (t ex genom remisser till professionsföreningarna) samt ökat 
kanslistöd skulle kunna göra dessa till en viktig kontaktskapande och kunskapsresurs 
för förbundsstyrelsen och stärka intresset för medlemskap i SULF vid lärosätena. 

SULF:s Professorers Förening hemställer därför 
• att kongressen beslutar att bibehålla professionsföreningarna på riksnivå 
• att kongressen beslutar att bibehålla SULF:s Professorers Förening SPF, vilket är 

professorernas förening på riksnivå 
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• att kongressen rekommenderar förbundsstyrelsen att representant för 
professionsförening på nationell nivå skall delta i styrelsearbetet  

• att kongressen rekommenderar lokala SULF-föreningar att representant för 
professionsförening på lokal nivå skall delta i styrelsearbetet  
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