
Till årsstämman vid SULF/LiU 2019 
 
Revisionsberättelse gällande verksamheten inom SULF/LiU under 2018 
 
Undertecknad verksamhetsrevisor avlämnar härmed följande redogörelse efter granskning 
av styrelsens verksamhet under det gångna året. Granskningen omfattar inte den 
ekonomiska hanteringen inom SULF/LiU, vilken istället görs av SULF centralt. 
 
Enligt verksamhetsplan skulle SULF/LiU under året 2018 särskild jobba med fyra områden: 
information/medlemskontakter, rekrytering, styrelsearbete och påverkan/SULF-kongress 
2018.  
 
SULF/LiU formulerade inför år 2018 verksamhetsmål enligt följande:  
 
Övergripande prioritering 
SULF/LiU ska utveckla en verksamhet som passar de mål och förutsättningar som gäller för 
en lokalförening till ett professionsförbund. 
 
Rekrytering 
Mål: Att öka antal medlemmar bland doktorander, och i övrigt behålla samma antal 
medlemmar som 2017. 
 
Styrelsen ska:  

- affischera vid SULF/LiU:s seminarier och andra evenemang. 
- skicka ”Universitetsläraren” till institutionernas fikarum. 
- rekrytera nya medlemmar vid föreningens seminarier och andra evenemang. 
- delta i SULF:s rekryteringssatsning för doktorander. 

 
Styrelsen bör: 

- skicka ut information till nyanställda. 
- delta i introduktionsträffar för nyanställda vid några institutioner. 
- anordna seminariet ”Working in Sweden”. 
- rekrytera via styrelsemedlemmarnas kontakter. 
- stimulera medlemmar att engagera sig i fackligt arbete. 

 
Medlemsvård 
Mål: Att ge våra medlemmar en god medlemsservice. 
 
Styrelsen ska: 

- uppdatera medlemsregister och e-postlista till SULF-medlemmar vid LiU. 
- uppdatera SULF/LiUs hemsida efter årsmötet. 
- lägg upp intressanta och relevanta nyheter på föreningens Facebook-sida. 

 
Styrelsen bör:  

- anordna seminariet ”Vad händer när din tidsbegränsade anställning tar slut?” 
- skicka ut ett medlemsblad om SULF/LiU:s aktiviteter och aktuella fackliga 

frågor en till två gånger per termin 
 
Opinionsbildning 
Mål: Att förbättra möjligheten för debatt om professionsfrågor vid Linköpings universitet. 
 
Styrelsen bör:  

- anordna ett seminarium om upphovsrättsfrågor. 
- anordna ev. andra seminarier av aktuellt karaktär 



 
Styrelseintern verksamhet 
Mål: Att utveckla en styrelseverksamhet som är anpassad efter medlemsbehov och styrelsens 
nya förutsättningar. 
 
Styrelsen ska: 

- hålla månatliga styrelsemöten med uppehåll under sommaren. 
- hålla ett styrelseinternat för att utveckla styrelsens arbetsformer och 

styrelsens arbete. 
 
Styrelsen bör: 

- verka för att förtroendemän deltar i centrala fackliga utbildningar. 
- uppmuntra styrelsemedlemmar att engagera sig i Saco-S/LiU:s arbetsgrupper. 

 
 
Styrelsen och dess ordförande har tillsammans med ombudsmannen under 2018 arbetat för 
att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med verksamhetsplanen. Man har arbetat 
med både kortsiktiga och långsiktiga frågor. Arbetet har bedrivits i form av styrelsemöten, 
arbetsgrupper (varav flera gemensamt med Saco-S), allmänna möten, samt genom att 
styrelsen medverkat i Saco-S-rådets styrelsearbete och årsmöte.  
 
SULF/LiU har under året anordnat tre evenemang som varit öppna för medlemmarna: en 
SULF-dag, ett seminarium om seminarium ”Upphovsrätt för anställda inom universitet och 
högskola” och seminariet "Working in Sweden". Styrelsen har bevakat aktuella frågor som 
upphovsrätt för lärare och forskare, rättvisa doktorandlöner samt frågor av mer lokal 
karaktär. Styrelsen har deltagit i motionsdialogen som föregick SULF-kongressen och lämnat 
in 3 motioner.  
Fortlöpande arbetsuppgifter har gällt t.ex. medlemskontakter, särskild genom det nya 
Facebook-sida, stöd till medlemmar och rekryteringsarbete. Ledningen för SULF/LiU har 
tagit ansvar för att bevaka medlemmarnas rättigheter på arbetsplatsen. 
 
Min bedömning är att styrelsen på ett förtjänstfullt sätt har verkat i enlighet med 
verksamhetsplanen. Utifrån min granskning av styrelsens verksamhet under 2018 
rekommenderar jag årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
Linköping den 4 januari 2018 
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(Wolfgang Schmidt) 
 
 
 
 
 
 
 


