
 
  

SULF/Uppsala  

Verksamhetsplan 2017 
 
Verksamhetsmål  
SULF/Uppsala har som verksamhetsmål att vara universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas 

fackliga och professionella organisation vid Uppsala universitet. Vi arbetar för att ge våra medlemmar en 

god medlemsservice och vara en aktiv arbetstagarföreträdare. Vi strävar efter att universitetet ska vara en 

attraktiv arbetsplats med rationell tjänstestruktur. Vi vill skapa en god kännedom om SULF/Uppsala ute på 

lärosätet. 

Detta gör vi bland annat genom att:  

 identifiera och lyfta fram policyfrågor som är viktiga för våra medlemmar 

 vara en aktiv diskussionspart inför beslut som rör våra medlemmar 

 synliggöra SULF/Uppsalas verksamhet genom debattartiklar, marknadsföring och 
informationsspridning 

 erbjuda och verka för utbildning av fackliga representanter  

 arbeta för att kunnig och engagerad facklig representation finns i styrelser och nämnder 

 bevaka att institutionsledningarna följer givna regelsystem 

 aktivt verka för en ökad demokratisk förankring inom universitetsorganisationen 

 arbeta aktivt med rekrytering av nya medlemmar och med att behålla de medlemmar vi har 

 informera om SULF/Uppsalas verksamhet och medlemskapets fördelar 
 

Övergripande prioritering 
Fokusområde: 1) Universitetslärares och forskares arbetsvillkor; 2) Professionens inflytande 
SULF ska under kongressperioden verka för att andelen direkta statsanslag av lärosätenas intäkter för 

forskning ökas till minst 60 procent. Vidare ska SULF verka för attraktiva arbetsvillkor, att andelen 

tidsbegränsade anställningar för forskande och undervisande personal halveras och att 

meriteringsanställningar ger rätt till prövning för tillsvidareanställning.  

(SULF:s Verksamhetsinriktning 2016-2018) 

Mål 
Att lyfta diskussionen om universitetslärares och forskares villkor, samt professionens inflytande. 
 
Aktiviteter 
Att vid styrelsemöten diskutera frågor som rör universitetslärares och forskares villkor, samt professionens 
inflytande. 
Skriva en debattartikel om universitetslärares och forskares villkor. 
 
 
 
 
  



Rekrytering  
Mål  
Att öka andelen SULF-anslutna vid Uppsala universitet. 
 

Aktiviteter  
Arrangera minst ett större seminarium i aktuellt ämne, i rekryterande syfte. 
Skicka rekryteringsmaterial till nyanställda  
Delta i introduktionsträffar för nyantagna doktorander 
Kontinuerlig affischering med SULF/Uppsalas material 
Affischera extra vid SULF/Uppsalas evenemang 
Seminarium om doktoranders rättigheter och skyldigheter 
Delta med aktivitet på SULF-dagen. 
 

Medlemsvård 
Mål  
Att kontinuerligt skapa medlemskontakter och dialog med medlemmarna. 
 

Aktiviteter  
Skicka e-brev vid några tillfällen till medlemmarna kring ämnet universitetslärares och forskares villkor och 
hör hur medlemmarna tänker kring dessa frågor. 
Bjuda in till två seminarieserier i Gula villan – ett om arbetsvillkor och ett om doktoranders rättigheter och 
skyldigheter. 
Delta med aktivitet på SULF-dagen. 
 

Opinionsbildning 
Mål  
Att synliggöra föreningens ställningstaganden i aktuella professionella och fackliga frågor. 
  

Aktiviteter  
Vara aktiva i lokala och nationella media kring aktuella fackliga frågor vid Uppsala universitet. 
Agera aktiv remissinstans gentemot förbundet. 
Samarbeta med det lokala Saco-S-rådets styrelse. 
Lämna genomarbetade motioner till Saco-S-rådets årsmöte hösten 2017. 
 

Styrelseintern verksamhet  
Mål  
Att ha en aktiv och engagerad lokal styrelse. 
Att ha en god kännedom om medlemsutvecklingen för de olika medlemsgrupperna vid lärosätet. 
 

Aktiviteter  
Hålla styrelsemöten en gång i månaden under terminstid   
Tillsätta arbetsgrupper inom styrelsen vid behov  
Anordna ett styrelseinternat för den nyvalda styrelsen  
Ordförande deltar i SULF:s ordförandekonferens  
Ta fram medlemsstatistik löpande 
Lyfta upp diskussionspunkter till styrelsens dagordning i utbildande syfte 
 

Övrig verksamhet 
Fackliga utbildningar 
Mål  
Att se till att våra förtroendevalda har hög kompetens i de fackliga frågorna 
 

Aktiviteter  
Verka för att förtroendemän deltar i centrala fackliga utbildningar 



Budget 2017 
Kostnader förknippade med rekryterande, medlemsvårdande och opinionsbildande aktiviteter 
Aktivitet Kostnad 
Seminarium om doktoranders rättigheter och skyldigheter 3 000 kr 
Seminarieserie om doktoranders rättigheter och skyldigheter (3 tillfällen) 3 000 kr 
Seminarieserie om universitetslärares och forskares villkor (3 tillfällen) 3 000 kr 
SULF-dagen: aktiviteter vid 3 campus 4 800 kr 
Kanslikostnader: posto, kontorsmaterial och annat material 5 000 kr 
  
 
Styrelseinterna aktiviteter 
Aktivitet Kostnad 
Styrelsemöten  14 800 kr 
Internat, resor, boende och mat 49 120 kr 
 
 
Antal i styrelsen 16 pers. 
Kostnad per styrelseledamot 3995 kr 
 
Summa för föreningens budget 82 720 kr 


