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Verksamhetsberättelse för SULF/Stockholms universitet 2018 
 

 

Styrelsen för SULF/Stockholms universitet lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 

perioden 2018-02-08 – 2019-02-04. Under året har verksamheten inriktats mot följande 

områden: 

 

– anställningsvillkor och karriärvägar 

– undervisning 

– professionens inflytande 

 

Föreningens uppgift och ändamål 

I de stadgar för föreningen som antogs vid årsmötet 2014 uttrycks föreningens ändamål och 

uppgift på följande sätt:  
 

Sveriges universitetslärarförbunds lokalförening SULF/Stockholms universitet är lokal 

organisation för SULF:s medlemmar vid Stockholms universitet, samt geografiskt 

närliggande arbetsplatser. 

 

SULF/Stockholms universitets verksamhet regleras av denna stadga som fastställs av 

förbundsstyrelsen efter förslag från föreningen. 

 

SULF/Stockholms universitet har till uppgift att: 

 

 
 

 tillvarata medlemmarnas intressen inom SULF:s verksamhetsområde i enlighet med 

förbundets stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut 

 bedriva medlemsrekrytering 

 främja den akademiska utbildningen och forskningen och särskilt verka för medlemmarnas 

professionella yrkesroller och utvecklingsmöjligheter. 

 bevaka frågor vid Stockholms universitet som är av betydelse för medlemmarnas 

anställning och verksamhet vid Stockholms universitet. 

 ge råd till medlemmar i fackliga och professionella frågor 

 ansvara för lokal information i frågor som ligger inom förbundets verksamhetsområde 

 bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet 

 verka för SULF:s mål och program i Saco-S-råd/föreningar 

 bedriva seminarie- och annan programverksamhet 

 rekrytera fackliga förtroendemän 

 hålla förbundsstyrelsen informerat om den lokala verksamheten 

 

 



 

 

SULF/Stockholms universitet skall i sin verksamhet utgå från värderingar som  

kännetecknar en demokratisk rättsstat och som kommit till uttryck i svensk grundlag.  

SULF/Stockholms universitet skall även verka för jämställdhet mellan könen samt  

motverka kränkande särbehandling. 
 

 

Årsmöte, styrelse och föreningsmöten  

 

 

Föregående årsmöte hölls den 8 februari 2018. Enligt stadgarna ska: Styrelsen består av 

ordförande och fem till sju övriga ledamöter, samt tre till sju suppleanter. Då valberedningen 

inte lyckats finna någon person som var villig att ta på sig uppdraget som ordförande och 

heller ingen som var villig att ta på sig uppdraget som vice ordförande gav årsmötet i uppdrag 

åt styrelsen att utse en ordförande bland de valda ledamöterna. Vid styrelsens konstituerande 

möte var det ingen som ville ta på sig något av uppdragen varför styrelsen beslutade att arbeta 

för att ta fram en kandidat till ordförande från och med verksamhetsåret 2019.  

 

Under året har Ingrid Lander stått som kontaktperson för SULF/Stockholms universitet både 

internt och i relation till SULF-kansli. Styrelsens interna arbete och föreningens arbete har 

fördelats mellan olika styrelseledamöter allt eftersom under verksamhetsåret. Elisabet 

Weingartner har under verksamhetsåret skött den ekonomiska korrespondensen med SULF-

kansli, samt organiserat lunch i samband med styrelsens sammanträden. Att föreningen inte 

haft någon ordförande har inneburit både för- och nackdelar. En av fördelarna är att fler av 

styrelsens medlemmar kommit in i arbetet och tagit på sig arbetsuppgifter. Nackdelarna har 

huvudsakligen bestått i att den utåtriktade verksamheten inte blivit fullt så omfattande som 

den brukar.  

  

Vid årsmötet valdes följande personer att ingå styrelsen: 

 

ORDINARIE LEDAMÖTER    
Magnus Gustavsson SBS univ.adj omval 

Ingrid Lander Kriminologi lektor omval 

Petros Gougoulakis Ped-did lektor omval 

Per-Olof Mattsson Kultur & Estetik lektor omval 

Sara Van Meerbergen Slabafinety lektor omval 

Elisabet Weingartner BIG studievägledare nyval 

Mona Hverven MND univ.adj omval 

Annika Blekemo Juridicum adjunkt omval 

        

        

SUPPLEANTER       

Roger Persson Österman Juridicum professor omval 

Wolf Geppert Fysikum professor omval 

Gabriella Höstfält Specped lektor nyval 

Simon Johansson Soc.ant. doktorand nyval 

Jennie Nell Kultur & Estetik lektor omval 



Ida Bertell BUV lektor nyval 

Jacob Sommer IMS  doktorand  nyval  
 

Vid årsmötet den 8  februari informerade Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef om 

anställningsvillkor. 

 

Styrelsen har under året haft sammanlagt 9 sammanträden. 

De flesta styrelsemötena har varit gemensamma med styrelsen för Saco-S-rådet, dock med en 

uppdelning av de frågor som behandlats.  

 

Den 20-21 augusti hade styrelsen ett internat i Nacka där styrelsens arbete och 

SULF/Stockholms Universitets verksamhet diskuterades. Under internatet diskuterades frågan 

om att rekrytera nya aktiva medlemmar och hur vi kan arbeta för att öka den lokala fackliga 

aktiviteten ute på institutioner och avdelningar i förvaltningen. Ett ökat fokus på I-ombudens 

roll sågs som ett viktigt område att satsa på, liksom att arbeta för att rekrytera fler 

doktorander. Vi skrev också en motion till SULF.s kongress ” Stärk lokalföreningarnas arbete. 

Mot bakgrund av vår erfarenhet att det lokala fackliga arbetet är i stort behov av ökat stöd från 

förbundet. Därför anser vi att de lokala fackliga avdelningarna på lärosätena behöver en 

kontinuerlig fysisk närvaro av kontaktperson från SULF med fasta mottagningstider ute på 

lärosätena. Det skulle främja medlemskontakter, medlemsvård och rekrytering av nya 

medlemmar. Därutöver finns behov av stöd i SULF:s lokala styrelsearbete samt förstärkt 

stödet i det lokala förhandlingsarbetet. Vi ser idag en överhängande risk att det lokala fackliga 

SULF-arbetet kommer på undantag i relation till SACO-S-frågor, då de lokala resurserna går 

till förtroendeuppdragsarbete.”  

 

SULF/Stockholms universitet hade fyra kongressombud: Mona Hverven, Gabriell Höstfält, 

Ingrid Lander och Anqi Lindblom-Alm. Annika Blekemo SULF/ Stockholms universitet 

valdes till ordinarie förbundsstyrelse ledamot för kommande kongressperiod.  

 

Under verksamhetsåret har föreningen inte haft något medlemsmöte däremot har vi haft tre 

seminarier: Working in Sweden och ett om Doktoranders rättigheter, Robert Andersson från 

SULF var den som talade vid båda tillfällena. Det tredje seminariet handlade om regler och 

rättigheter vid föräldraledighet, vilket genomfördes av Annika Blekemo och Carl Cornelius.  

 

Ekonomi, valberedning och revisorer 

SULF/Stockholms universitet har, i likhet med övriga lokalföreningar inom förbundet, ingen 

självständig ekonomi. I stället disponerar föreningen ett årligt anslag som fastställs av 

förbundsstyrelsen. Det innebär att alla utgifter bokförs och redovisas på förbundsnivå. 

Anslaget har använts för att täcka löpande omkostnader för verksamheten, främst i samband 

med möten av olika slag, samt kontorskostnader.  

 

Revisor för granskning av styrelsens verksamhet och räkenskaper har varit Anqi Lindblom-

Alm. 

 

Till valberedning för SULF/Stockholms universitet valde årsmötet Annika Rabo och Birgitta 

Åkerman. 

 



Medlemmar och medlemskontakter 

Av anställda på SU var i augusti 2018  2438 personer anslutna till ett förbund som tillhör 

Saco-S, av dessa var 1291 personer medlemmar i SULF, varav 237 dubbelanslutna.  

 

Rekrytering av nya medlemmar har främst skett genom olika utåtriktade verksamheter, så som 

Working in Sweden och seminarium om doktoranders rättigheter. Magnus Gustavsson, Petros 

Gougoulakis, Ingrid Lander, Jessica Slove Davisson och Elisabeh Weingartner har medverkat 

vid upptaktsmöte för anställda vid Stockholms universitet och där genom bokbord informerat 

om vår verksamhet för personal vid SU.  

 

SULF och Saco-S-rådet vid SU har tillsammans givit ut en informationsbroschyr två gånger 

under det gångna året ” SULF/Stockholm och Saco-S-rådet informerar”, som skickats till alla 

I-ombud. Vi har även använt den vid i olika rekryteringssammanhang. 

 

Saco-S/SULF/Stockholms universitet har 53 institutionsombud på ca 40 institutioner och 

enheter. Ombuden är viktiga kontaktlänkar till medlemmarna ute på institutionerna, därför 

behöver föreningen arbeta för att rekrytera fler I-ombud samt stödja och utveckla arbetet med 

deras roll under kommande verksamhetsperiod.  

 

Information i aktuella frågor och kallelser till möten, har huvudsak skett genom e-post och via 

webben.  

 

Kontakter med förbundet 

Kontakterna med SULF:s centrala förbundskansli har varit goda och vi har fått värdefullt stöd 

från kansliet i de förhandlingsfrågor som aktualiserats lokalt vid Stockholms universitet. 

Magnus Gustavsson har var ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen och Annika Blekemo har 

var suppleant fram till SULF:s kongress 22-23 november 2018. Kongressen valde Annika 

Blekemo till ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen under kommande kongressperiod och 

Magnus Gustavsson avgick från densamma.   

 

Max Scheja, från Inst. för pedagogik och didaktik har varit ledamot i förbundets 

professorssektion SPF. Per-Olof Mattsson har varit ledamot i sektionsstyrelsen för ULF, 

Universitetslektorers och forskares förening och Annika Blekemo har varit ordförande i 

SUAF, Sveriges Universitetsadjunkters förening. Ingrid Lander har varit ledamot i SULF:s 

förhandlingsdelegation. Ingrid Lander har även varit ledamot för SULF i Saco-S 

representantskap. På detta sätt har vi haft god insyn i de frågor som diskuterats på 

förbundsnivå.   

 

Studiebesök, utbildningar och kursdeltagande 

I augusti hade SUAF ett av sina möten vid Stockholms universitet.  

 

Ett antal medlemmar har medverkat i utbildningar och informationsmöten anordnade av 

SULF centralt.  

 
Stöd till enskilda medlemmar 

Av naturliga skäl är det inte möjligt eller lämpligt att i en verksamhetsberättelse ange de 

ärenden som rör enskilda individer. Noteras kan emellertid att SULF-medlemmar i ökad grad 

vänt sig till Saco-kansliet för att få råd och stöd. Ärendena är av olika slag och kan avse allt 

från rådgivning om lönesättning vid nyanställning, till komplicerade förhandlingsfrågor i 

samband med övertalighet vid neddragningar och omorganisationer av institutioners/enheters 



verksamhet, trakasserier m.m. Antalet doktorander som sökt vårt stöd har ökat under 

verksamhetsrådet, vilket kan tyda på en ökad medvetenhet bland doktorander om fackets roll. 

Vi har under året utvecklat ett gott samarbete med Stockholms universitets 

doktorandombudsman, Sara Elg, i frågor som rör doktoranders studie- och arbetsförhållanden. 

Förhandlingar har huvudsakligen skötts av Saco-S-rådet. Vid mycket komplicerade ärenden 

har kontaktombudsman Robert Andersson och Marie Willart samt SULF:s förbundsjurist 

Annika Wahlström varit till stor hjälp. 

 

Opinionsbildning och information 

SULF/Stockholms universitet har under året, utöver information vid årsmötet, haft följande 

aktiviteter: 

 

Regler och rättigheter vid föräldraledighet, Working in Sweden och Doktoranders rättigheter 

Under våren 2018 anordnades ett informationsmöte angående regler och rättigheter vid 

föräldraledighet. Den 3 oktober höll SULF:s ombudsman, Robert Andersson i seminariet 

Working in Sweden samt ett mycket välbesökt och uppskattat seminarium om doktoranders 

rättigheter den 26 oktober.  

 

Avslutning 

Under det gångna året har styrelsen arbetat för att SULF/Stockholms universitet ska vara en 

aktiv och synlig aktör i frågor som rör universitetslärares, forskares och doktoranders 

arbetsförhållande. 

 

 

För styrelsen 

 

 

 

Ingrid Lander  Magnus Gustavsson Petros Gougoulakis  

 

 

 

Per-Olof Mattsson Sara Van Meerbergen Elisabet Weingartner 

 

 

 

Mona Hverven Annika Blekemo 

 

 

 

Roger Persson Österman Wolf Geppert Gabriella Höstfält 

 

 

 

Simon Johansson Jennie Nell  Ida Bertell 

 

 

 

Jacob Sommer 


