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Årsmöte 2020, Professorsföreningen i Umeå: Dagordning och protokoll 
 

Med anledning av coronapandemin ägde årsmötet rum online. Förutom föreningens sju 
styrelseledamöter deltog fyra SULF-anslutna professorer verksamma vid Umu eller SLU. 
Kallelse till årsmötet utgick den 7 maj (2020) till samtliga SULF-anslutna professorer vid 
Umu eller SLU. Mötesunderlaget distribuerades en vecka före årsmötet.  
 

Närvarande styrelseledamöter: Carina Keskitalo (ordförande), Agneta Andersson (ord. 
ledamot, Tekniskt-Naturvetenskapliga fakulteten), Mats B. Nilsson (adjungerad ledamot, 
Skogsfakulteten), Marie Norgren (ord. ledamot, Medicinska fakulteten), Christer Peterson 
(ord. ledamot, representant för Emeritusföreningen), Lotta Vikström (ord. ledamot, 
Humanistiska fakulteten, sekreterare), Mikael Wiberg (ord. ledamot, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten) 
 
§1 Mötets öppnande och behöriga utlysande  
 

Styrelsens ordförande, Carina Keskitalo, hälsade samtliga deltagare välkomna till 
årsmötet. Såväl årsmötet som underlaget befanns vara utlysta i sin ordning.  
 
§2 Val av mötessekreterare 
 

Styrelsens nuvarande sekreterare, Lotta Vikström, valdes enhälligt föra protokoll.  
 
§3 Fastställande av föredragningslista 
 

Mötesdeltagarna biföll föredragningslistan som därmed fastställdes. 
 
§4 Verksamhetsberättelse 
 

Keskitalo redogjorde för styrelsens nuvarande sammansättning och föreningens 
verksamheter under 2019-20, och lyfte fram några exempel. Bland dem återfanns föredrag 
som föreningen bidragit till att anordna på såväl lokal som nationell nivå. Vårens tänkta 
föreläsningsevenemang, dels med Ylva Hasselberg, dels med Göran Sandberg, har pga. 
coronapandemin skjutits fram till hösten 2020 resp. nästa våren 2021. Styrelsen har under 
verksamhetsåret även engagerat sig i den omdebatterade frågan om vem som äger 
forskningsdata (lärosäten eller forskarna). Detta engagemang har bl.a. bidragit till att 
SULF-facket i Umeå addresserar frågan i en kommande debattartikel i Västerbottens-
Kuriren. Enligt SULF:s officiella tolkning i frågan, argumenterar artikeln för forskarnas 
rätt till forskningsdata. Keskitalo berättade även om det omfattande arbetet som upptagit 
styrelsen med anledning av att SULF beslutat avveckla de nationella sektionerna från 
sommaren 2019. Detta har inneburit att en revision av föreningens stadgar behövs och har 
påbörjats av styrelsen. Avvecklingen av de nationella sektionerna har medfört att närmare 
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samarbeten med SULF-fackets kansli i Umeå har inletts, som bistått styrelsen väl och 
exempelvis utgör värd för föreningens hemsida och arkiv. Keskitalo påminde om att detta 
arkiv utgör ett värdefull källa till att framställa en kortare skrift som dokumenterar 
Professorsföreningen i Umeå. Den utgör sannolikt den äldsta fortfarande aktiva 
föreningen av sitt slag i Sverige.  
 

Efter Keskitalos redogörelse erbjöds mötesdeltagarna inkomma med synpunkter på 
verksamhetsberättelsen. Samtliga deltagare fann den vara tillfredsställande, varefter 
verksamhetberättelsen antogs enhälligt.  
 
§5 Verksamhetsplan 
 

Keskitalo redogjorde för föreningens planer inför åren 2020-21, och lyfte fram några 
konkreta exempel ur verksamhetsplanen. Bland dem återfanns att fortsätta och avsluta 
revideringsarbete med föreningsstadgarna, genomföra de föredrag och evenemang som 
framskjutits pga. coronapandemin (jfr § 5) samt utföra en översyn av lönestatistiken. 
Dessutom finns planer på att skriva fram motioner och sända SULF för att vinna fackligt 
stöd att driva frågor av intresse för professorer, där föreningen kan ge understöd.  
 

Efter Keskitalos redogörelse gavs mötesdeltagarna tillfälle att kommentera 
verksamhetsplanen. Samtliga deltagare fann den vara tillfredsställande, varefter 
verksamhetplanen antogs enhälligt. 
 
§6 Val av styrelse, ordförande och ny valberedning 
 

Keskitalo lämnade över ordet till Valberedningens närvarande representant vid årsmötet, 
Ulf Wiberg. Den andra utgörs av Lars-Erik Edlund. Wiberg berättade att Valberedningen 
haft tre ärenden att hantera och utarbeta förslag till:  
 

1. Ny Valberedning, där den nuvarande Valberedningen föreslår att följande två 
professorer tar plats: Tomas Blomquist, Professor vid Handelshögskolan, resp. Christina 
Ottander, Professor vid Inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. 
 

2. Fastställande av ordinarie styrelseledamot för Skogsfakulteten, där Valberedningen 
föreslår att adjungerade nuvarande ledamot Mats Nilsson övergår till ordinarie ledamot. 
 

3. Ny ordinarie styrelseledamot för Humanistisk fakulteten, då nuvarande ledamot Lotta 
Vikström på egen begäran önskat avsluta sitt styrelseuppdrag. Valberedningen föreslår 
att Bo Nilsson, Professor vid Inst. för kultur- och medievetenskaper ersätter Vikström.  

 
Wiberg tillade att samtliga berörda personer var vidtalade och villiga att påta sig sina resp. 
uppdrag. Mötesdeltagare biföll förslagen, enligt 1-3 ovan, i separat ordning.  
 

Därefter beslutade mötesdeltagarna, i enlighet med vad föreningsstadgarna föreskriver, att 
välja sittande styrelseordförande, Carina Keskitalo, som ordförande för ytterligare ett år.   
 

Wiberg tackade för sin och Edlunds tid i Valberedningen, varvid ordförande Keskitalo 
uttryckte sin uppskattning å styrelsens vägnar. Hon riktade även ett tack till avgående 
ledamot Vikström, som i sin tur tackade för förtroendet och sina fyra år i styrelsen. 
Vikström förklarade att hon av arbetsbelastningsskäl funnit behov att lämna uppdraget.  
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§7 Eventuellt inkomna motioner samt diskussion av motioner till SULF:s 
kongress 
 

Keskitalo konstaterade att inga motioner eller förslag inkommit till årsmötet. Innan 
ordförande öppnade för diskussion gav hon en bakgrund till hur motionsprocedurerna 
tillgår inför kommande SULF-kongress, som äger rum i november 2021. Motionsdialoger 
behöver därför inledas under hösten 2020 och motioner färdigställas under våren 2021. 
Motioner kan gärna förena flera lokala professorsföreningar i en angelägen fråga man 
önskar driva gemensamt. En motion kan även framställas av skilda kollegiala 
grupperingar vid ett lärosäte eller flera.  
 

Under diskussionen framförde framför allt styrelseledamöterna ett antal synpunkter eller 
reflektioner, som kan summeras i tre punkter:  
 

• Då professorernas villkor varierar avsevärt mellan lärosäten, fakulteter och även 
inom institutioner kan det föreligga svårigheter att finna en fråga som vinner 
gehör hos en större mängd professorer och resultera i en motion. Möjligen kan en 
mer övergripande ”policy motion” åstadkommas, som beskriver ideala 
arbetsvillkor, och som professorna som grupp kan ställa sig bakom.   
 

• Professorer ska beredas möjlighet att undervisa och ska även ta detta ansvar. De 
representerar den högsta kompetensen vid varje lärosäte och utgör en 
underutnyttjad resurs för studenter. Lärosäten ska dessutom bedriva 
forskningsanknuten undervisning, men detta sker i alltför låg utsträckning.  

 

• Mötesdeltagarna återkom till frågan om vem som äger forskningsdata (jfr § 4). 
Den kan möjligen resultera i en motion som ger frågan ökad synlighet. Lärosäten 
implementerar nationella riktlinjer från departement och andra myndigheter 
utan att beslut föregås av kollegial förankring. Universitetens autonomi i 
praktiken behöver klargöras.  

 
Keskitalo konstaterade att diskussionen gett ytterligare underlag till styrelsens fortsatta 
arbete med motioner.  
 
§8 Övriga frågor  
 

Inga ytterligare frågor aktualiserades av närvarande deltagare. Keskitalo avslutade därför 
mötet med att tacka samliga mötesdeltagare för deras medverkan.  
 
 
Underskrifter 
 
 
[signerat, signatur dock ej tillgänglig i webversion] 
------------------------------------------------------------------------------ 
Carina Keskitalo, styrelseordförande, Professorsföreningen i Umeå 
 
 
[signerat, signatur dock ej tillgänglig i webversion] 
------------------------------------------------------------------------------ 
Lotta Vikström, sekreterare, Professorsföreningen i Umeå 
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