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Verksamhetsberättelse Professorsföreningen i Umeå 2019-2020 

 

Professorsföreningen i Umeå är kanske Sveriges äldsta nu aktiva professorsförening, etablerad redan 
1964. Professorsföreningens huvudsakliga uppgift är att verka för medlemmarnas fackliga och 
professionella intressen och för medlemsrekryteringen på orten. Vidare, att inom ramen för SULF:s 
totala verksamhet tillvarata och bevaka medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen. 
Professorsföreningen är också representerad i den lokala SULF-styrelsen, vilket lett till en god 
samordning mellan professorsförening och lokalförening. 

Professorsföreningens styrelse i Umeå består av en representant från varje fakultet vid Umeå 
universitet samt SLU-fakulteten i Umeå, en emeritirepresentant, samt ordförande. Styrelseledamöter 
utses för en tvåårsperiod och ordförande utses årligen. En valberedning (2019-2020 bestående av Ulf 
Wiberg och Lars-Erik Edlund) bereder förslagen på styrelseledamöter. Styrelsen består för 
närvarande av:  

Agneta Andersson, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Carina Keskitalo, ordförande (sedan juni 2019, ersätter Louise Rönnqvist)  

Mats Nilsson, skogsfakulteten SLU (sedan december 2019) 

Mari Norgren, Medicinska fakulteten 

Christer Peterson, representant för Umeå Emeritiprofessorers Förening. 

Lotta Vikström, Humanistiska fakulteten 

Mikael Wiberg, Samhällsvetenskapliga fakulteten 

 

Aktiviteter under 2019-2020 

Aktiviteter vid möten 

Under 2019 har Professorsföreningen i Umeå har under året varit aktiva både på nationell och lokal 
nivå. Styrelsemedlemmar i professorsföreningen i Umeå har deltagit i sluttampen av arbetet inom 
SULF:s nationella professorsförening, som avslutades vid halvårsskiftet 2019, och bland annat i 
arbetet med rapporten Ingen tid för forskning och som deltagare och talare vid det seminarium som 
anordnades runt denna i Stockholm, samt vid ett möte mellan professorsföreningar och akademier i 
landet. Föreningen har under 2019 totalt hållit fyra möten varav ett årsmöte öppet för alla 
professorer och med inbjuden talare vicerektor Dieter Müller, samt ett gemensamt med 
emeritiföreningen i december 2019 (där styrelsen även deltog vid emeritiföreningens föredrag med 
inbjuden talare Ellinor Ädelroth om Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa).  

Senare delen av året har också sett avtackning av långtida ordförande Louise Rönnqvist, som ersattes 
som ordförande av Carina Keskitalo. Styrelsen har också under hösten 2019 sökt och fått adjungerad 
ny representant från skogsfakulteten SLU (Mats Nilsson).  

Under 2020 har ett fysiskt möte i januari samt årsmöte via länk på grund av coronapandemin hållits, 
utöver vilka betydande diskussion skett via email. Följande årsmötet skulle Göran Sandberg 
ursprungligen ha talat om arbetet i regeringens forskningsberedning och "Vad är ett universitet till 
för och vad ska statens forskningspengar användas till". Detta föredrag planeras nu istället hållas vid 
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årsmötet 2021, eftersom även arbetet i regeringens forskningsberedning blivit försenat på grund av 
coronapandemin.  

Årsmötet på länk tar upp bland annat diskussion om motioner till SULF:s förbundsstyrelse 2021, 
utifrån den centrala professorsföreningens motioner till föregående kongress, samt förslaget till 
stadgeändringar. Eventuella stadgeändringar är dock inte en beslutspunkt än på grund av 
coronapandemin samt att även SULF centralt håller på att revidera stadgar följande förändringarna 
inom förbundet.   

 

Arbete utifrån avvecklingen av SULF:s sektioner på nationell nivå  

En stor del av arbetet under 2019-2020 har handlat om att hantera förändringarna följande 
avvecklingen av SULF:s sektioner på nationell nivå. De olika professionssektionerna på nationell nivå 
för professorer, lektorer och adjunkter avvecklades sommaren 2019, och doktorandsektionen 
omvandlades till en underförening. Detta berör dock inte professorsföreningar på lokal nivå som 
kvarstår som underföreningar till den lokala SULF-föreningen, och fungerar som ett sätt för lokala 
professorsföreningar eller akademier för professionsfrågor att samverka på lärosätesnivå.  

- Stadgediskussion:  

Utifrån de förändringar i stadgarna som krävs givet avvecklingen av sektionerna på nationell nivå har 
en diskussion om stadgerevidering inletts. Givet coronapandemin kommer det preliminära förslaget 
till revidering av professorsföreningen i Umeås stadgar endast att diskuteras vid årsmötet 2020 som 
hålls på länk. En mer genomgående diskussion och eventuellt beslut planeras inför årsmötet 2021, 
för vilket förhoppningen är att kunna återgå till möten fysiskt på plats.    

- Möten för utbyte och arbete tillsammans med andra lokala professorsföreningar:  

Utifrån de möten som hölls i den centrala professorssektionen under 2018-2019 mellan lokala 
professorsföreningar beslutade Professorsföreningen i Umeå att äska medel genom SULF/Umeå för 
att möte mellan lokala professorsföreningar ska kunna hållas även 2020. Det ursprungliga äskandet 
om 81 500 kr för att representanter från alla landets lärosäten ska kunna delta beslutades av SULF:s 
arbetsutskott sättas till 41 500 kr för att finansiera en deltagare per lokalförening från de fjorton 
lokalföreningar som har lokal professorsförening eller avser att starta sådan.  

På grund av coronapandemin har planerat datum för mötet skjutits fram från april till oktober. Ylva 
Hasselberg, professor i ekonomisk historia Uppsala samt författare till Inte utan visst motstånd, 
kommer att tala om professionens roll och akademin i förändring (9.30-12 den 7 oktober, följt av 
diskussion mellan lokala professorsföreningar på eftermiddagen). Tanken är att diskussionen på 
eftermiddagen kan stödja både lokalt arbete och t ex arbete med motioner till nästa SULF-kongress.  

 

Arbete utifrån Umeå universitets remiss gällande ett förslag till forskningsdatapolicy 

Umeå universitet skickade under hösten 2019 ut en remiss med förslag till forskningsdatapolicy. 
Professorsföreningens styrelse har bidragit till Saco-S Umeås arbete med remissvar, och medlemmar 
från styrelsen har även deltagit vid ett seminarium Umeå universitet arrangerade före jul 2019. 
Styrelsen har också diskuterat SULF/Umeå och Saco-S Umeås utkast till debattartikel om 
forskningsdata.  
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Information och arkiv 

Websidan för Professorsföreningen i Umeå har uppdaterats och återfinns nu under 
https://sulf.se/sulfs-foreningar/sulfumea/ 

Professorsföreningen i Umeås arkiv har flyttats till fackens kansli för Saco-S Umeå och SULF/Umeå.  
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