
Verksamhetsberättelse för SULF/LiU verksamhetsåret 2018

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter
David Rule, ordf. MAI Anita Utterström, vice ordf. ISV

Anders Hallqvist, sekreterare IBL Marie Jernnäs Tema
Annelie Lindström IKE Emelie Fälton Tema
Krzysztof Marciniak ITN Joakim Ekström ITN
Carine Signoret IBL David Ludvigsson ISAK
Bengt-Ove Turesson, kassör MAI Gary Svensson IKK
Carina Wennerholm IMH Tomas Widholm ISAK

Åsa Rybo Landelius, lokal ombudsman har varit adjungerad till styrelsen.

Verksamhetsrevisor har varit Wolfgang Schmidt (IKK).

Inledning

Under verksamhetsåret har SULF/LiU särskilt arbetat med följande frågor.

• Upphovsrätt för lärare och forskare

• Rättvisa doktorandlöner

Årets verksamhetsplan fokuserade på områdena information/medlemskontakter, rekrytering, styrel-
searbete och påverkan/kongressen.

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 m.m.) o.s.v.
Under året informerade ombudsmannen Åsa Rybo Landelius nyanställda vid ett flertal tillfällen,
såväl på svenska som på engelska.

• 24:e september genomförde styrelsen seminariet Working in Sweden med Åsa Rybo Lande-
lius som föredragshållare.

• 17:e maj inbjöd styrelsen icke-medlemmar likväl som medlemmar till seminarium Upphovs-
rätt för anställda inom universitet och högskola med SULF:s förbundsjurist Annika
Wahlström som föredragshållare.

• För SULF-dagen den 5:e oktober ordnade styrelsen tre föredrag: Omstrukturering, arbets-
brist, uppsägning—vad gäller? Ett seminarium om omställningsstöd med Robert Anders-
son, förhandlingschef på SULF; Lunchseminarium om din pension också med Robert
Andersson; och Doktorander är också människor om doktorands rättigheter och skyldig-
heter med ombudsman Åsa Rybo Landelius.

• Det planerade pensionsseminariet ställdes in på grund av att Pensionsmyndigheten och SPV
besökte LiU vid ett flertal tillfällen med egna seminarier.

Tidskriften Universitetsläraren har skickats till institutionernas lunchrum.



Rekrytering

Under året har ombudsman och styrelsemedlemmar delat ut informationsmaterial till grupper av
LiU-anställda som inte är SULF-medlemmar samt till nyanställda. På både Working in Sweden semi-
narium och SULF-dagen hade styrelsen även ett informationsbord och bjöd på kaffe och smörgåsar.

Styrelsearbete

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio sammanträden, varav ett internat. Hela styrelsen in-
klusive suppleanter kallas till samtliga styrelsemöten.

Styrelsen har byggt en kommunikationsgrupp för att underhålla vår Facebook sida samt skicka ut
information till medlemmar.

I samtliga Saco-S-arbetsgrupper förutom Kommunikation och LSG-frågor finns representation från
SULF-styrelsen.

Annelie Lindström, Carine Signoret, Carina Wennerholm och Tomas Widholm har deltagit i facklig
utbildning.

Kongressen och påverkan

Styrelsen har under våren deltagit i motionsdialogen som föregått kongressen och har skrivit tre
motioner om (1) digital arbetsmiljö, (2) rättvisa doktorandlöner och (3) akademisk frihet. SULF/LiU
skickade fyra ombud till SULF:s kongress—Veronika Brodin, David Rule, Wolfgang Schmidt och
Anita Utterström. Kongressen beslutade om SULF/LiU:s motioner så här:

1. Kongressen anslog första att-satsen i motionen om digital arbetsmiljö efter förbundssyrel-
se påpekade att det stöd som lokala Saco-S företrädare kan behöva för att tydliggöra dessa
frågor för arbetsgivare kommer löpande att lämnas från SULF:s kansli. Kongressen ansåg de
sista två att-satserna som besvarade eftersom förbundsstyrelsens förslag till Verksamhetsin-
riktning 2019–2021 prioriterar särskilt arbetsmiljöfrågorna för att utveckla förbundets arbete
med frågorna och förbättra stödet till förtroendevalda.

2. Kongressen ansåg att-satsen om kartläggning av doktorandlöner besvarad eftersom doktorand-
lönerna i den partsgemensamma lönestatistiken finns tillgängliga i Saco lönesök. Kongressen
avslog att-satsen att verka för att säkerställa jämlika löner för doktorander efter för-
bundsstyrelsen ansåg att det var fel väg att gå. Förbundsstyrelsen nämnde att doktorandlöner
påverkas av en mängd faktorer såsom marknadskrafterna även om lönesättningen inte är in-
dividuell på det sätt som gäller för andra.

3. Arbetsutskott C genomförde en bra diskussion avseende motionen angående akademisk fri-
het. Diskussionen ledde fram till ett förslag om omformulering av motionen, som konsekvens
av att universitet i Sverige är en myndighet. Kongressen biföll omformuleringen.

4. Kongressen anslog första att-sats i motionen om digital arbetsmiljö efter förbundsstyrel-
se påpekade att det stöd som lokala Saco-S företrädare kan behöva för att tydliggöra dessa
frågor för arbetsgivare kommer löpande att lämnas från SULF:s kansli. Kongressen ansåg de
sista två att-satserna som besvarade eftersom förbundsstyrelsens förslag till Verksamhetsin-
riktning 2019-2021 prioriterar särskilt arbetsmiljöfrågorna för att utveckla förbundets arbete
med frågorna och förbättra stödet till förtroendevalda.

5. Kongressen ansåg att-satsen om kartläggning av doktorandlöner besvarad eftersom doktorand-
lönerna i den partsgemensamma lönestatistiken finns tillgängliga i Saco lönesök. Kongressen
avslog att-satsen att verka för att säkerställa jämlika löner för doktorander efter för-
bundsstyrelsen ansåg att det var fel väg att gå. Förbundsstyrelsen nämnde att doktorandlöner
påverkas av en mängd faktorer såsom marknadskrafterna även om lönesättningen inte är in-
dividuell på det sätt som gäller för andra.



6. Arbetsutskott C en bra diskutionen om akademisk frihet som led till ett förslag om en
omformulering av motionen som var konsekvent med att universitet i Sverige är myndiheter.
Kongressen biföll omformuleringen.

Anita Utterström har varit löneförhandlare för Saco-S och förhandlat för medlemmar vid LiU.

Saco-S-rådet

Samtliga styrelsemedlemmar samt ytterligare nio medlemmar representerade SULF/LiU vid Saco-
S-rådets årsmöte. Joakim Ekström, Anders Hallqvist, Krzysztof Marciniak, Anita Utterström och
Carina Wennerholm från SULF-styrelsen har även varit ledamöter i Saco-S-rådets styrelse med
Krzysztof Marciniak som ordförande.

Styrelsens externa uppdrag

Krzysztof Marciniak sitter som ledamot i SULF:s förbundsstyrelse och medlem i SULF:s förhand-
lingsdelegation.

Tomas Widholm har suttit som ombud till SULF:s doktorandförenings (SDF) ombudsmöte och
Emelie Fälton och Maria Jernnäs har suttit som ersättare. Emelie Fälton och Maria Jernnäs var på
SDF:s kontaktdag i maj.

David Ludvigsson och Gary Svensson har suttit som ombud till professorssektionen.

Anneli Lindström har suttit som ombud till sektionen för lektorer och förskare.

Anita Utterström har suttit som ombud till adjunktssektionen.

Linköping 2018-12-13
Styrelsen genom
David Rule
Ordförande


