
Verksamhetsberättelse för SULF/LiU verksamhetsåret 2016 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

 

Ordinarie ledamöter   personliga suppleanter 

Elisabeth Larsen Cederström, ordf.  Agneta Kullberg    

Åsa Nilsson Dahlström    Magdalena Hillström 

Bengt-Ove Turesson, kassör  David Rule 

Krzysztof Marciniak    Darcy Parks   

Wolfgang Schmidt, vice ordf.  Jean André   

Carina Wennerholm   Anders Hallqvist, sekreterare 

Anita Utterström    Carine Signoret 

     

 

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

    

Verksamhetsrevisor har varit David Ludvigsson.    

 

Inledning  
Under verksamhetsåret har SULF/LiU särskilt arbetat med följande frågor. 

 Den framtida visionen, hur vill SULF:s medlemmar att högskolan ska se ut 2030  

 LiU-webben och lärare/forskares rätt att själva redigera sina websidor 

 Möjligheten till en intern debatt inom universitetet 

 Resurstilldelning och o-lika villkor inom universitetet 

 

Årets verksamhetsplan fokuserade på områdena information/medlemskontakter, rekrytering, 

styrelsearbete och påverkan/opinionsbildning.  

 

 

Information och medlemskontakter 

Styrelsen för SULF vid LiU har arbetat aktivt med medlemskontakter och stöd och 

information till medlemmar om arbetsvillkor, trygghetssystem (a-kassa, SULF:s 

inkomstförsäkring mm) osv.  

Under året informerade ombudsmannen Åsa Rybo Landelius nyanställda vid ett flertal 

tillfällen, såväl på svenska som på engelska. 

Styrelsen har under året skickat ut en enkät till medlemmarna om LiU-webben och 

möjligheten att påverka och redigera egna hemsidor. Enkäten besvarades av 69 medlemmar 

och resultaten presenterades för Saco-S som i sin tur har drivit medlemmarnas åsikter i CSG 

samt i diskussion med LiU:s ansvariga för projektet. 

17 mars genomförde styrelsen seminariet Working in Sweden med Åsa Rybo Landelius som 

föredragshållare. 
 

19 april inbjöd SULF och Junior Faculty vid LiU till seminarium om doktoranders och unga 

forskares villkor och karriärvägar. Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör, 

presenterade utredningen Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 

2016:29).  



23 maj arrangerade SULF/LiU, på campus Valla, en öppen visning av filmen The PhD movie 

2, i samarbete med LiUPhD. Filmen vänder sig till doktorander.  

6 oktober genomfördes SULF-dagen på Campus Valla. Representanter från Förenade Liv och 

Östgöta Enskilda bank/Danske bank var inbjudna för att ge information om medlems-

försäkringar och banklån. Från SULF:s kansli deltog Krister Fält. 

 

Tidskriften Universitetsläraren har skickats till institutionernas lunchrum. 

 

Rekrytering  

Under perioden 1 januari - 12 december 2016 hade SULF vid LiU 94 inträden och 62 

utträden. Under året har ombudsman och styrelsemedlemmar delat ut informationsmaterial 

till grupper av LiU-anställda som inte är SULF-medlemmar samt till nyanställda. 

 

 

Styrelsearbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva sammanträden, varav ett internat. Hela 

styrelsen inklusive suppleanter kallas till samtliga styrelsemöten. 

Styrelsens arbetsutskott AU har sammanträtt på tider mellan styrelsens möten. I AU deltar 

ordförande, vice ordförande och ombudsman. 

 

Styrelsen har fördelat ansvarsområden på ett antal arbetsgrupper: 

 Kommunikation  

 Karriärvägar och kompetensutveckling 

 

I samtliga Saco-S-arbetsgrupper finns representation från SULF-styrelsen. 

 

 

Påverkan och opinionsbildning 

Ordföranden och ombudsmannen deltog vid SULF:s ordförandekonferens i september. 

 

Debattartikel om löneskillnaderna mellan kvinnor och män – Takten måste öka – 2016-03-08 

införd i Östgöta Correspondenten. 

 

Debattartikel om att Ledningen på Linköpings universitet bör skapa attraktiva karriärvägar 

också för kvinnor, 2016-09-30 införd i Östgöta Correspondenten. 

 

SULF/LiU har som tidigare via ordföranden verkat för att minska andelen tidsbegränsade 

förordnanden t.ex. i form av gästlektor och ALVA-anställningar, och öka andelen 

tillsvidareanställda.  

 

Krzysztof Marciniak, Wolfgang Schmidt och Anita Utterström har varit löneförhandlare för 

Saco-S och förhandlat för medlemmar vid LiU.  

 

Saco-S-rådet  

Samtliga styrelsemedlemmar samt ytterligare sex medlemmar representerade SULF/LiU vid 

Saco-S-rådets årsmöte. Elisabet L Cederström, Wolfgang Schmidt, Anita Utterström och 

Krzysztof Marciniak från SULF-styrelsen har även varit ledamöter i Saco-S-rådets styrelse.  

 



 

Styrelsens externa uppdrag  

Krzysztof Marciniak sitter som ledamot i SULF:s förbundsstyrelse och medlem i SULF:s 

förhandlingsdelegation.  

 

Wolfgang Schmidt sitter som ledamot i styrelsen för ULF, SULF:s universitetslektorers och 

forskares förening (invald nov 2015-nov 2018). 

 

SULF/LiU:s ombud till möte med SDF (SULF:s doktorandsektion) var Darcy Parks. 

 

 

Linköping 2016 12 13 

Styrelsen genom 

Elisabet L Cederström 

Ordförande 

 


