
Verksamhetsberättelse för SULF/LiU verksamhetsåret 2019

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

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

Anders Hallqvist, sekreterare IBL Gary Svensson IKK
Anneli Lindström IKE Christina Ekerfelt IKE
Krzysztof Marciniak ITN Joakim Ekström ITN
Carine Signoret IBL Tomas Widholm ISAK
Bengt-Ove Turesson, kassör MAI Gary Svensson IKK
Carina Wennerholm IMH Ing-Marie Ahl RÖ

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

Verksamhetsrevisor har varit Marco Kuhlmann (IDA) som valdes som ersättare vid årsmötet.

Inledning

Årets verksamhetsplan fokuserade på följande områdena.

• Medlemsvård

• Rekrytering

• Opinionsbildning

• Styrelseintern verksamhet

Under verksamhetsåret har SULF/LiU arbetat med områdena ovan med målen att ge våra med-
lemmar en god medlemsservice, öka antal medlemmar bland doktorander, förbättra möjligheten för
debatt om professionsfrågor vid Linköpings universitet och utveckla en styrelseverksamhet som är
anpassad efter medlemsbehov och styrelsens nya förutsättningar.

Rekrytering

Styrelsen för SULF vid LiU har arbetat aktivt för att rekrytera doktorander. Med hjälp av kansliets
”beställ oss” service har styrelsen ordnat de följande seminarier riktade mot doktorander och givna
på engelska.

• Working in Sweden, med Åsa Rybo Landelius som föredragshållare, den 3:e oktober.

• Doktorandseminarium, med Åsa Rybo Landelius som föredragshållare, den 19:e november.

Under 2019 har antal doktorand medlemmar i Linköping stigit från 308 till 330, en ökning av 7%.



Medlemsvård

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.
Utöver de ovanstående seminarier har styrelsen organiserat SULF-dagen varav Working in Sweden
var en del samt

• Vad händer när din tidsbegränsade anställning tar slut? med SULF:s ombudsman
Karin Thorasdotter föredragshållare, den 24:e oktober.

Vi har hållit medlemmar uppdaterade om vår verksamhet genom regelbundna uppdateringar på vår
Facebooksida tillsammans med regelbundna utskick via mejl. Vi har även uppmuntrade medlemmar
att ta kontant med oss. Under året informerade ombudsmannen Åsa Rybo Landelius nyanställda
vid ett flertal tillfällen, såväl på svenska som på engelska.

Opinionsbildning

Vår årliga internat i Vårdnäs fokuserade på strategisk kommunikation, opinionsbildning och me-
dia. Vi inbjud Jon Stenbeck, SULF:s kommunikationschef och planerar att skriva debattartiklar i
kommande året.

Styrelseintern verksamhet

Vi har haft månatliga styrelse möten med uppehåll i juli samt ett internat där vi har diskuterat
aktuella frågor och planerat seminarier med mera. David Rule och Carine Signoret har deltagit i
fackligt utbildning i Stockholm och Ing-Marie Ahl har deltagit i en kurs om dataskyddsförordningen.
Utifrån Ing-Maries utbildning har styrelsen jobbat med rutiner för hantering a personuppgifter som
vi hoppas att nästa styrelsen kan godkänna våren 2020. Niki Martinrad deltog i SULF:s doktorand-
förenings kontaktdag.

Många styrelsemedlemmar är även aktiva i Saco-S arbete. Samtliga styrelsemedlemmar är ledamöter
i Saco-S fackliga arbetsgrupper och tillsammans med ytterligare nio medlemmar representerade
SULF/LiU vid Saco-S-rådets årsmöte. Joakim Ekström, Krzysztof Marciniak, Anita Utterström
och Carina Wennerholm från SULF-styrelsen har även varit ledamöter i Saco-S-rådets styrelse med
Krzysztof Marciniak som ordförande och David Rule är adjungerad. Krzysztof Marciniak sitter som
ledamot i SULF:s förbundsstyrelse.
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