
 

SULF/Uppsala VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
Verksamhetsåret 2016 
 
1 INLEDNING  
SULF/Uppsala är Sveriges universitetslärarförbunds lokalförening vid Uppsala universitet.  
Under 2015 fick SULF/Uppsala 188 nya medlemmar och 65 medlemmar lämnade 
lokalföreningen. Den främsta orsaken till att medlemmar lämnade förbundet var nytt arbete 
utanför högskolan och pensionering. Vid årsskiftet 2016/2017 hade SULF/Uppsala 1715 
medlemmar.  
Anna Eklund har varit anställd som lokal ombudsman på 50 % av SULF. Malin Nilsson Norén har 
vikarierat som ombudsman när Anna Eklund har varit deltidssjukskriven. 
 
2 ÅRSMÖTE  
Vid årsmötet 2016-02-12 valde årsmötet en styrelse verksamhetsåret 2016/2017, samt 
ledamöter till Saco-S-rådet och valberedning. Dessutom fastställde årsmötet verksamhetsplan 
och budget.  
 
SULF/Uppsalas styrelse (verksamhetsåret 2016/2017)  
Ordinarie ledamöter: Kirsi Höglund (ordförande), Eric Stempels (vice ordförande), Karin Stensjö, 
Ellen Matlok-Ziemann, Rose-Marie Fiebranz, Per Sundman, Constanze Ackermann Boström och 
Christer Geisler. 
 
Suppleanter: Ann-Kristin Lindberg, Camilla Ekwall, Jean Pettersson, Matthew Kott, Henrik 
Jonsson, Karin Larsson, Bengt Jönsson och Paula Blomqvist. 
 
Ledamöter i Saco-S-rådet (verksamhetsåret 2016/2017)  
Ordinarie ledamöter: Kirsi Höglund, Eric Stempels, Karin Stensjö, Cecilia Hamfelt, Ellen Matlok-
Ziemann, Constanze Ackerman-Boström, Rose-Marie Fiebranz, Per Sundman, Karin Larsson, Ann-
Kristin Lindberg, Tina Hedmo, Jean Pettersson, Henrik Jonsson, Matthew Kott, Gunilla Ransbo, 
Christer Geisler, Camilla Ekwall, Ulf Zackariasson, Cecilia Gustafsson, Dan Nosell och Paula 
Blomqvist. 
 
Revisorer  
Ordinarie: Lars-Göran Sundell  
Suppleanter: Christer Karlsson  
 
Valberedning  
Anders Grundström (sammankallande), Lars-Göran Sundell och Gunilla Ransbo. 

3 VERKSAMHET  
SULF/Uppsala ägnar sig framför allt åt att driva policyfrågor, medan de operationella löpande 
besluten fattas av Saco-S-rådets styrelse.  
SULF/Uppsala har under verksamhetsåret 2016 främst arbetat med medlemsstöd, medlemsvård, 
rekrytering och styrelseutveckling.  
 
 
  



Styrelsearbete  
SULF/Uppsalas styrelse har sedan sammanträtt den 16 mars, 20 april, 20 maj, 15 juni, 24 augusti, 
21 september, 19 oktober, 16 november, 7 december, 18 januari, samt en styrelsekonferens 19-
20 maj. 
 
Under året har SULF/Uppsala haft fokus på professionens inflytande och då särskilt med tanke 
på det kommande rektorsvalet. Styrelsen har diskuterat frågan vid flera styrelsemöten. 
 
Styrelsen har fått löpande information om fackliga utbildningar och de som har haft möjlighet 
har deltagit. Ordförande deltagit i SULF:s möte för ordföranden vid de större lärosätena 28 
september och vid ordförandekonferensen 29 september.  

 
Rekrytering  
SULF/Uppsala arbetar aktivt med rekrytering via många olika kanaler. En stor del av arbetet 
lokalt består av så kallade medlemsärenden, d.v.s. hjälp till medlemmar i olika frågor. Nöjda 
medlemmar är den viktigaste rekryteringskanalen.  
 

SULF/Uppsala har tagit fram ett nytt rekryteringsmaterial och skickat riktade rekryteringsbrev till 

postdoktorer, forskarassistenter, biträdande lektorer och tidsbegränsat anställda forskare födda 

på 70- och 80-talet, samt forskare som erhållit VR-anslag. 

Den 6 oktober medverkade SULF/Uppsala i SULF dagen med aktiviteter vid BMC, Blåsenhus och 
Campus Gotland. 
 
Den 27 oktober arrangerade SULF/Uppsala ett doktorandseminarium med temat olika 
anställningsformer och anställningsvillkor efter disputationen. Efter seminariet visade vi PhD-
movie II.  
 

Medlemsstöd och medlemsvård 

SULF/Uppsalas nya rekryteringsmaterial har även använts i medlemsvårdande syfte genom att 

skicka riktade informationsbrev till medlemmar som är anställda som postdoktorer, 

forskarassistenter, biträdande lektorer och tidsbegränsat anställda forskare (födda på 70-talet). 

Den 6 oktober medverkade SULF/Uppsala i SULF dagen med aktiviteter vid BMC, Blåsenhus och 
Campus Gotland. 
 
Den 15 november arrangerade SULF/Uppsala ett pensionsseminarium med Friedrich Heger, 
ombudsman på SULF.  
 
Skrivelser/ debattartiklar  
Ordförande har fortlöpande varit i kontakt med Universitetsläraren för att ge SULF/Uppsalas bild 
av det som händer kring rektorsvalet vid universitetet, vilket har resulterat i artiklar 2016-11-09 
och 2016-12-19. SULF/Uppsala skrev också en artikel om detta i UNT 16-10-15.  
 
Styrelsen skickade in ett yttrande angående Former för framtagande av förslag till rektor och 
utseende av prorektor från 2018-01-01 (UFV 2016/1636). 

 
 


