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Verksamhetsplan 20

Aktiviteter 

Mål för föreningens rekryteringsverksamhet (gärna konkreta och utvärderingsbara)

Rekrytering

Föreningens prioriteringar och mål i förhållande till SULF:s Vision 2030, kongressperiodens 
verksamhetsinriktning och verksamhetsplan.

Övergripande prioritering

GU
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Våra övergripande prioriteringar för kommande år kommer vara rekryteringar, 
anställningsvillkor, tydliga och säkra karriärvägar, och kollegialitet.

Bevaka arbetet med jämställdhet och jämlikhet vid GU.

Det kommer en ny rektor. Det är bra att skapa en kontakt med denna.

Vi följer och jobbar med doktorandfrågor, meriterande anställningar, och arbetsmiljö. 
Dessutom kommer vi fokusera på hållbar utveckling. 

Att upmärksamma SULFs arbete på universitetet

Att rekrytera nya medlemmar 

 

• Working in Sweden 

• Doktorandföreläsning

• GU:S informationsdag för nyanställda engelska och svenska (doktorander)

• SULF-dagen 6e oktober

• Postdocföreläsning 

• Pensionsföreläsning

 



SULF/

Aktiviteter 

Mål för föreningens opinionsbildning (gärna konkreta och utvärderingsbara)

Opinionsbildning

Aktiviteter 

Mål för föreningens medlemsvårdande verksamhet (gärna konkreta och utvärderingsbara)

Medlemsvård
GU

Att medlemmarna via mail ska få information om SULF-GUs arbete
Att medlemmarna ska ges möjlighet att samtala med representanter från  SULF-GU vid olika tillfällen under året, 
förutom den vanliga, alltid närvarande, möjligheten att kontakta oss direkt via email eller telefon.

• SULF-dagen föreläsning 

• Medlemsutskick per email om kommande verksamhet  samt information om vad 
som hade hänt och var på gång.

• Medlemsdialog

• Andra föreläsningar och aktiviteter för våra medlemmar

• Informationsmail kring lönesättande samtal

• SULF-GU ska under året skriva minst en debattartikel i linje med SULF:s verksamhetsinriktning för 

2016-2018 som är aktuell för Göteborgs Universitet

- Ordna ett möte med nya rektorn och tx. prata om dennes syn på kollegialitet och anställdas inflytande på 

verksamheten

 Hur:

• SULF-dagen föreläsning 

- Debatt artikel/er om det finns relevant ämne

• Medlemsutskick per mail om kommande verksamhet  samt information om vad 
som hade hänt och var på gång.

• Medlemsdialog



SULF/

Aktiviteter 

Mål för föreningens styrelseinterna verksamhet (gärna konkreta och utvärderingsbara)

Styrelseintern verksamhet

Aktiviteter 

Beskriv mål för verksamheten (gärna konkreta och utvärderingsbara)

Övrig verksamhet

GU

Att styrka styrelsens kompetens. Utbildning utifrån de behov som finns
Att styrka styrelsens arbete för medlemmar i GU vid att bygga netvärk och samarbeten med andra SULF styrelser
och andra aktuella organisationer: kår, doktorandnätverk
Att SULF-GUs styrelsearbete förtydligas
Aktiviteter:
- SULF-GU finansierar lunchmöten för doktorandnätverket samt för en dialog med dem.
- SULF-GU kallar till minst 1 möte med GUDK och ST för att diskutera doktorandgemensamma frågor per termin.
- En arbetsbeskrivning för SULF-GU Styrelse.
- Vidareutveckla kontakten och samarbetet med andra lokala SULF styrelser.
- arbeta med en miljöpolicy för sulf

En arbetsbeskrivning tas fram. Rutiner för protokollförning utveckla. Rutiner för kommunikation mellan



Budget 20
Kostnader förknippande med rekryterande, medlemsvårdande och 
opinionsbildande aktiviteter

Styrelseinterna aktiviteter

SULF/

Antal i styrelsen
Kostnad per styrelsemedlem

Summa för föreningens budget

Aktivitet Kostnad

Aktivitet Kostnad

GU
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Information medlemsmöten kr 9.000

Rekrytering kr 20.000

Styrelsemöte, julbord och sommaravrundning kr 8.000

Endagsförättning för den nya styrelsen kr 5.000

Konferens utbyte inom SULF kr 15.000

10

2.800

kr 57.000


