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Här följer en presentation av personerna i valberedningens förslag till
SULF:s nästa förbundsstyrelse. Alla har fått samma frågor. Med utgångspunkt från deras svar verkar det bli en styrelse med en oerhörd bredd
och kompetens. Bland annat finns det SM-vinnare i bandy, husbyggare,
ordningsvakt med speciell kunskap om tunnelbanenätet under jord,
kyrkvärd, pizzabagare, fotbollssupporter, hästägare, trubadur, Rubiks
kubtävlande, minne av många decimaler av Pi, varvsarbetare, båtentusiaster, ciderbryggare, mentor för RoboCup: the World Championship on
robotics och till och med en croupier...

Sanna Wolk – ordförande
Beskriv din bakgrund!
Jurist och professor, specialiserad på immaterialrätt. Knuten till KTH
och tidigare vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet. Disputerade 2006 på avhandlingen ”Arbetstagares immaterialrätter”, som
bland annat behandlar rätten till universitetsanställdas forskning och
undervisningsmaterial. Har också författat SULF-skriften ”Universitetslärares upphovsrätt”.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Aktivt arbeta för att omvandla förbundsfrågor till praktiska
handlingar som gynnar medlemmarna. Samtidigt vara en stark
röst för SULF på universiteten, hos politikerna och i media.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Få schysta arbetsvillkor och bra arbetsmiljö för SULF-medlemmarna, och påverka politiker för att
stärka medlemmarnas ställning och rättigheter. Frågor som krympande basanslag, dålig arbetsmiljö
för forskare som är beroende av externa anslag, ökad administration, förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal är stora utmaningar för SULF.
Detta visste ni inte om mig!
Är rätt händig och bygger ett nytt hus på mitt lantställe helt själv!

Håkan Lindkvist – 1:e vice ordförande
Beskriv din bakgrund!
Jag är lektor i matematisk statistik vid Umeå universitet. Jag har
arbetat fackligt lokalt sedan 1996 och jag har varit ordförande
för Saco-S-rådet vid Umeå universitet sedan 2007. Jag sitter i
den lokala styrelsen för SULF/Umeå. 2006 blev jag invald som
suppleant i förbundsstyrelsen och därefter var jag ordinarie ledamot i 4 år. De senaste 9 åren varit ledamot i förbundsstyrelsens
arbetsutskott. Jag är också ordförande i SULFs förhandlingsdelegation.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Jag hoppas kunna bidra med min breda kunskap om fackliga
frågor samt min långa erfarenhet av fackligt arbete.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
SULF har många utmaningar i framtiden men om jag ska lyfta tre så får det bli arbetsvillkor och då
kanske speciellt arbetstidsfrågor, akademisk frihet samt upphovsrätt.
Detta visste ni inte om mig!
Jag har tävlat i Rubiks Kub under min tonårstid.

Helén Persson – 2:e vice ordförande
Beskriv din bakgrund!
Sedan 2004 är jag anställd på Högskolan Kristianstad; från
2019 som lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot historia efter att 2018 ha disputerat i historia på Lunds universitet.
Mitt engagemang i Sulf började i den lokala styrelsen på HKR
för cirka femton år sedan.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Jag har fleråriga erfarenheter från både lokalt och centralt fackligt arbete och av att ha varit anställd som adjunkt, doktorand
och lektor. Mitt hjärta klappar lite extra för anställningsvillkoren
i högre utbildning och för det internationella arbetet.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Jag tror att utmaningarna för SULF under den närmaste tiden är frågor om just arbetsvillkoren i
högre utbildning, men också den fackliga anslutningsgraden i allmänhet och bland doktorander i
synnerhet.
Detta visste ni inte om mig!
På fritiden läser jag deckare och deltar i arbetet i och kring Lunds domkyrka, som kyrkvärd och som
ledamot i ett utskott vars uppgift det är att tillse att kyrkan står kvar, om inte i evighet, så nästintill.

Haro De Grauw – 3:e vice ordförande
Beskriv din bakgrund!
Jag är doktorand i medicin vid Uppsala universitet, med ett
projekt som fokuserar på kvinnors mentala hälsa i samband med
menscykeln. Just nu gör jag uppehåll i forskarutbildningen, och
kombinerar fackliga uppdrag med en deltidstjänst som studentoch doktorandombud.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Efter tre utvecklande år som förbundsstyrelseledamot ser jag
fram emot att vara doktorandrösten i förbundsstyrelsens arbetsutskott. En av mina hjärtefrågor i styrelsearbetet är att förstärka
samverkan mellan de medlemsdrivna och de kanslidrivna delarna av förbundets verksamhet.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Det ska åter bli självklart för alla att vara med i facket. Vi behöver vara tillgängliga och relevanta för
en divers och internationell arbetskraft. Det ska löna sig att engagera sig fackligt.
Detta visste ni inte om mig!
Om allt går bra så blir jag pappa för första gången till våren!

Håkan Alm – ledamot
Beskriv din bakgrund!
Lärare och forskare på Högskolan i Borås. Disputerad inom IT
(Computer Science) men jobbar alltid i gränslandet mellan Företagsekonomi och IT. Har bott och drivit ITbolag i Thailand i över
tjugo år. För tillfället är jag på ett konsultuppdrag för UNESCO
i Ekvatorialguinea. Regelbundna uppdrag som gästprofessor/
keynote speaker i Asien, Afrika och Sydamerika.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Jag vill fortsätta kämpa för att SULF bättre skall inkludera hela
Sverige och små lärosäten. Alltså inte bara Stockholmsområdet
och stora universitet. Jag jobbar också för att vi skall ha mer info
och fler aktiviteter på Engelska för att bättre stödja icke svensktalande medlemmar.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
1 Vi tappar i rå-fackliga frågor och villkoren för våra medlemmar försämras för varje år som går.
2 Anslutningsgraden till facket minskar, detta gäller även SULF. Vi måste visa medlemmar och potentiella medlemmar att det lönas sig att vara med i facket.
3 Vi skall vara det självklara valet även för icke svensktalande kollegor i akademin.
Detta visste ni inte om mig!
Jag har jobbat som pizzabagare under studietiden och var faktiskt med och hjälpte till att starta en
svensk pizzeria i Laos (15 år senare). Jag har kört motorcykel och bil i över 40 länder.

Magnus Gram – ledamot
Beskriv din bakgrund!
Forskare vid avd. för Pediatrik vid Lunds universitet och avd. för
Neonatologi, Skånes universitetssjukhus i Lund. Docent i experimentell medicinsk forskning. Jag har ingen tidigare erfarenhet
av SULF arbete, men har alltid haft ett mycket stort intresse av
anställningsrelaterade frågor, särskilt avseende forskare och undervisande personal.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Efter att ha arbetet vid Lunds universitet som externfinansierad
forskare och lärare i ca 12 år har jag stor erfarenhet av de olika
anställningsrelaterade frågor som dyker upp när man inte har en
lärartjänst. Som anställd vid Skånes universitetssjukhus har jag
skaffat mig erfarenhet och kännedom om vilka frågor och situationer som kan uppstå när man undervisar vid ett universitet i Sverige. Jag har även erfarenhet från
arbete i den privata industrin och styrelsearbete i ett svenskt läkemedelsföretag. Sammantaget tror
jag mina erfarenheter kan vara till glädje och nytta för i förbundsstyrelsens kommande arbete.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Kompetensförsörjning för de svenska lärosätena, rekrytering av internationella studenter, forskare
och lärare och skapande av tjänsteplattformer för forskare vid de svenska lärosätena
Detta visste ni inte om mig!
Det mesta eftersom jag tidigare inte arbetat inom SULF, bland annat att jag har ett mycket stort intresse av att följa fotbollslaget Malmö FF.

Claes Granmar – ledamot
Beskriv din bakgrund!
Jag är docent i europarätt på den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Förutom forskning och undervisning om EU:s
inre marknad och externa handelsrelationer, särskilt i ljuset av
digital globalisering, ansvarar jag för den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Mina två fokusområden är universitetslärarens rätt till eget studiematerial/medieinnehåll, samt tidredovisning i samband med
teknikskiftet.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
SULF behöver bli mer relevant i medlemmarnas vardag. I nuläget är
medlemsantalet för lågt och uppslutningen på medlemsmötena dålig. För att komma dit behöver SULF bli
mer synligt i frågor som engagerar många och arbetet för att upprätthålla justa villkor lyftas fram.
Detta visste ni inte om mig!
Jag var på vippen att bli reklamare och har en MBA i marknadskommunikation från IHR, men valde
att fokusera på innehåll istället för yta

Kristin Halverson – ledamot
Beskriv din bakgrund!
Jag är doktorand i idéhistoria vid Södertörns högskola. Under min tid på Södertörn har jag varit ordförande i det lokala
doktorandrådet och är numera sedan 2020 styrelseledamot på
högskolans Saco-S styrelse och ingår i styrelsens förhandlingsdelegation.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Under min tid på Södertörns högskola har jag brunnit för frågor rörande forskarutbildningen, framförallt doktorandernas
rättigheter och ”livet efter” disputationen. Utifrån det vill jag
bidra med en yngre forskares perspektiv på arbetslivet i högskolesektorn i Sverige, som förhoppningsvis kan leda till ett tryggare
och mer hållbart arbetsliv inom akademin, med ett öga på pandemins påverkan på doktoranders och nydisputerade forskares karriärer och arbetsvillkor. Eftersom
jag inte är född och uppvuxen i Sverige har jag dessutom stor förståelse för situationen för utländska
doktorander, universitetslärare och forskare och hoppas att jag kan bidra med perspektiv här.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Situationen för utländska doktorander och forskare i och med den nya utlänningslagen, LAS-utredningens förslag om ändringar i anställningsskyddet och årsarbetstid och obetalt övertidsarbete.
Detta visste ni inte om mig!
Jag bodde och studerade i Japan som tonåring.

Kristina Hildebrant - ledamot
Beskriv din bakgrund!
Jag kommer från Uppsala och är lektor i engelska på Högskolan
i Halmstad. Mitt engagemang i fackliga frågor började i Humanistiska doktorandrådet i Uppsala: jag har suttit i SULFs och
Saco-s lokala styrelser i Halmstad i ungefär 15 år.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Jag hoppas på att kunna ge olika perspektiv på forskningsmöjligheterna: efter att ha varit på både stora och små lärosäten kan
jag se att den stora betoningen av profilering skapar problem
framförallt på små lärosäten. Hur fri är forskningen om forskningsämnet de facto styr finansieringen?
I övrigt är jag intresserad av jämställdhets- och lika villkorsfrågor, i synnerhet vad gäller LBGT+
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Den minskade fackliga anslutning man ser generellt: även när SULF ökar är det en oroväckande
utveckling i samhället.
Att ta itu med den ständigt ökande arbetsbelastningen för våra medlemmar.
Den minskade kollegialiteten och den ökade linjestyrningen.
Detta visste ni inte om mig!
Under min doktorandtid jobbade jag som ordningsvakt i Stockholms tunnelbana; jag kan tunnelbanenätet men har ofta ingen aning om hur det ser ut ovan jord.

Ummis Jonsson – ledamot
Beskriv din bakgrund!
Jag heter Ummis Jonsson, är universitetsadjunkt och arbetar
på Institutionen för Psykologi och Socialt arbete vid Mittuniversitetet Östersund. Lokalt på Mittuniversitetet har jag varit
skyddsombud och i den lokala Saco-S/SULF-styrelsen har jag
varit ledamot, vice ordförande, ordförande och är efter några års
uppehåll återigen ordförande. Fackligt engagemang ger för mig
ett mervärde och det är oftast intressant och roligt! Jag har haft
förmånen att sitta i SULF FS under två kongressperioder och det
här blir min tredje och sista kongressperiod. Sen går jag i pension.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Det jag kan bidra med i Förbundsstyrelsen är erfarenhet av att
sitta i förbundsstyrelsen och erfarenhet av skillnaden mellan lokalt fackligt arbete och att företräda
SULF på förbundsstyrelsenivå. Jag kan också bidra med förståelse/kunskap om under vilka premisser mindre universitet/högskolor verkar.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Tre utmaningar som jag ser i framtiden är fackligt engagemang, det vill säga hur får vi fler medlemmar, lärarnas arbetstidsavtal och akademins autonomi. En fjärde utmaning är löneutveckling inom
universitet och högskolor.
Detta visste ni inte om mig!
Privat är jag gift, har tre vuxna barn, brinner för sociala frågor och älskar att vara i skogen med min
häst.

Michael Le Duc – ledamot
Beskriv din bakgrund!
Jag är universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot
marknadsföring vid Mälardalens högskola. Jag är ordförande för
Saco-S och SULF vid MDH, suppleant i förbundsstyrelsen för
SULF och ledamot i SULF:s förhandlingsdelegation. En stark
drivkraft är att bidra till resultat av det fackliga arbetet på kort
och lång sikt.

lemmar och arbetsgivarföreträdare.

Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Att utveckla förbundets politik strategiskt. Jag har nu en gedigen
förhandlingserfarenhet vilket bland annat innebär att kunna bidra med kunskap om att omsätta SULF:s politik i praktiken t.ex.
i form av kollektivavtal. Jag har vidare erfarenhet av att bygga
upp och underhålla långsiktiga relationer med bland annat medVilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Att värna om den akademiska friheten, att öka basanslagen och att motverka alltför stark linjestyrning
Detta visste ni inte om mig!
Jag är trubadur och karaokevärd.

Mats Nilsson – ledamot
Beskriv din bakgrund!
Jag är docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Min
undervisning och forskning har hitintills framför allt bedrivits inom det turismvetenskapliga området. När det gäller min
fackliga verksamhet inom SULF så påbörjades den i början av
2000-talet men då endast i mindre omfattning. Sen dess har
min fackliga verksamhet tilltagit och sedan några år tillbaka är
jag ordförande för den lokala SULF föreningen vid Karlstads
universitet, med i förbundsstyrelsen samt del av SULF:s förhandlingsdelegation.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Jag tror att mina kunskaper och erfarenheter om fackliga frågor
samt därtill mitt nätverk innebär att jag kan bidra till förbundsstyrelsen arbete och vid dess beslutsfattande.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Det finns åtskilliga utmaningar och behov som SULF bör synliggöra och arbeta aktivt med under den närmsta tiden. Men om endast tre utmaningar ska nämnas anser jag framför allt att SULF måste fokusera på att
fortsätta det angelägna arbetet med att verka för akademisk frihet, bra arbetsvillkor och goda arbetsmiljöer.
Detta visste ni inte om mig!
Att jag trots min mångåriga forskning om pilgrimsvandring inte själv har genomfört någon pilgrimsvandring.

Lotta Runesson – ledamot
Beskriv din bakgrund!
Idag arbetar jag som institutionskoordinator där jag planerar
samt håller samman mycket av institutionens verksamhet och
aktiviteter samt är ett stöd till ledningen på institutionen för datavetenskap. Inom det fackliga har jag varit engagerad i dryga tio
år inom vår lokala Saco-S förening numera som vice ordförande. Inom vår lokala SULF-förening är jag ordförande samt som
suppleant i SULFs förbundsstyrelse. En viktig och angelägen
fråga för mig är vår arbetsmiljö.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
I förbundsstyrelsen kan jag bidra med det lilla lärosätets förutsättningar och möjligheter samt hur SULF kan ta med detta i sitt
arbete. Vidare arbetar jag i verksamheten på en institution och
har nära kontakt med lärare och forskare samt ser hur olika frågeställningar påverkar inte bara en
grupp utan flera grupperingar på ett litet lärosäte.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Medlemsrekrytering, att visa på att vi som facklig organisation är en viktig part i debatten för våra
medlemmar lokalt, nationellt men även inom EU i olika frågor. Den digitala utvecklingen och dess
påverkan på vår arbetsmiljö.
Detta visste ni inte om mig!
Jag har varit mentor till ett team från Karlskrona på RoboCup i Brasilien, João Pessoa 2014. RoboCup: the World Championship on robotics!

Folke Tersman – ledamot
Beskriv din bakgrund!
Jag är professor i filosofi i Uppsala (där jag även varit prefekt
och prodekan) samt stf. VD för Institutet för framtidsstudier i
Stockholm. Jag är dessutom ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och i ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap på
Vetenskapsrådet. Jag har bland annnat intresserat mig för demokratifrågor, dels genom att skriva om dem och dels på mer aktivistiska sätt. Har ett par år suttit i styrelsen för SULF/Uppsala.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Jag hoppas kunna bidra till idédebatten inom SULF. I dessa oroliga tider har vi en mycket viktig roll att spela, inte minst genom
att bevaka hot mot den akademiska friheten, både i Sverige och
utomlands.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Att öka engagemanget bland medlemmarna, ökad rekrytering, bland alla grupper, även seniora forskare och professorer och att främja en ordning som både tar hänsyn till medlemmarnas legitima krav
på trygghet och justa arbetsvillkor men också den akademiska verksamhetens villkor.
Detta visste ni inte om mig!
Det mesta, skulle jag tro. Bland annat att jag som barn pluggade in dussintals decimaler av Pi. Det
var över fyrtio år sedan men den kunskapen sitter fortfarande i!

Mikael Wiberg – ledamot
Beskriv din bakgrund!
Jag är professor i informatik vid Umeå universitet, samt professor i interaktionsdesign vid Chalmers. Jag har haft en mängd
förtroendeuppdrag inom akademin, inkluderat uppdrag som
prefekt 2013-2016, prodekan under en fyllnadsvalsperiod (20162017), och utvecklingsledare för Konstnärligt Campus, Umeå
universitet (2018-2019). Jag är vice ordförande för Professorsföreningen i Umeå, del av SULF/Umeå, vetenskaplig ledamot
vid Etikprövningsmyndigheten, samt ledamot, sekreterare i
styrelsen för Kungl. Skytteanska Samfundet.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Forskningens frihet och dess betydelse för ett demokratiskt samhälle kan inte nog understrykas. I senaste forskningspropositionen understryks detta och dess stöd i Sveriges grundlag. Jag önskar arbeta för forskningens fortsatta
frihet, och för arbetsformer som stödjer fortsatt kreativt utforskande, möjliggörande strukturer för
tvärvetenskap, samt verka för ökad koppling mellan forskning och utbildning, samt ökad synlighet av
forskning i samhället.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Forskningens styrning hotas idag på många vis. Alternativa fakta, politisk styrning av utlsyningar,
krav på samfinansiering, etc riskerar urholka den fria forskningen och oberoende sökande efter kunskap. Detta är en angelägen fråga för SULF att arbeta med.

Relaterat detta finns det många inom akademin som upplever att det inte finns tid för att bedriva
forskning. Detta är ett potentiellt hot som handlar om hur arbetet leds och fördelas inom akademin.
Här finns många frågor för SULF att arbeta med vad gäller att öka verkningsgraden för forskarna.
Att tid finns, och att den kan nyttjas på rätt vis.
Forskningens långsiktighet är den tredje utmaningen. Idag styrs merparten av forskningen via 3-5
åriga externfinansierade projekt. Med den löptiden, där forskare behöver röra sig från projekt till
projekt finns risk att mer långsiktiga forskningsmål blir svåra att nå. Detta handlar om hur finansieringslandskapet ser ut, och hur det potentiellt skulle kunna förändras.
Detta visste ni inte om mig!
Jag älskar havet, skärgården och båtlivet. Av dessa skäl är jag på min fritid också engagerad i styrelsen för Västerbottens båtförbund för att tillsammans med svenska båtunionen bidra och verka för
utvecklingen av båtlivet i Sverige.

Auður Magnúsdóttir – 1:e suppleant
Beskriv din bakgrund!
Jag är historiker med inriktning mot medeltidshistoria, och
arbetar som lektor vid Institutionen för historiska studier vid
Göteborgs universitet. Jag är ordförande för SULF-GU, och förtroendevald för Saco-S vid samma lärosäte.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Jag har genom min erfarenhet som lärare och forskare, arbetsmiljöombud och förtroendevald för Saco-S fått en mycket god
insyn i universitetsanställdas villkor på såväl lokal som nationell
nivå. Med det i bagaget hoppas jag kunna bidra till SULF:s fortsatta arbete för jämlika och goda arbetsvillkor.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste
tiden?
Vi måste fortsätta bevaka forskningens villkor, det gäller såväl resurser som akademins frihet, att höja
undervisningens status, uppmärksamma de universitetsanställdas arbetsmiljö inte minst när det gäller arbetsbelastning och löner.
Detta visste ni inte om mig!
Jag började min yrkesbana som varvsarbetare.

Louise Bringselius - 2:e suppleant
Beskriv din bakgrund!
Filosofie doktor, docent och lektor i företagsekonomi vid Lunds
universitet, med inriktning mot organisation och ledning. Forskning med särskilt fokus på styrning och ledning i offentlig sektor.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Jag är idag Sveriges ledande forskare inom tillitsbaserad styrning
och år 2017-2019 var jag forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Jag tror denna kunskap kan vara till
särskild nytta i SULFs förbundsstyrelse och för våra medlemmar.
Ambitionen med denna styrfilosofi är att stärka dem som verkar
i kärnuppdraget och verka för samarbete över gränser.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Långsiktigt ser jag vår största utmaning i att öka basanslagen för forskning till Sveriges lärosäten, så
att forskare kan få mer forskningstid i sina tjänster. Det förutsätter att vi minskar tonvikten vid ansökningar till forskningsråd, en modell som leder till konkurrens mellan kollegor och som inte alltid
gynnar nytänkande. Forskare lägger dessutom alldeles för mycket tid på dessa ansökningsprocesser.
Det är varken effektivt eller motiverande. I stället behöver vi lita på att forskare själva kan utveckla
intressanta ämnen och samarbeten, utan sådan styrning. Jag skulle också vilja se en kraftig ökning av
lönerna i akademin. Akademin är en viktig del av vårt demokratiska system och ska kunna attrahera
duktiga medarbetare med goda villkor.
Detta visste ni inte om mig!
Jag är väldigt språkintresserad och har bland annat läst hebreiska och arabiska – men minns tyvärr
väldigt lite av just de språken!

David Rule - 3:e suppleant

Beskriv din bakgrund!
Jag kommer ursprungligen från Storbritannien, var doktorand
vid the University of Chicago och hade ett par postdoktortjänster
i Edinburgh. Sedan 2016 är jag docent i matematik vid Linköpings universitet och är nu ordförande för SULF/LiU.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Jag brinner för akademisk frihet och tror den är en förutsättning
för att akademiker kan spela sina viktiga roller i samhället och
värna om demokrati.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Rekrytering är oerhört viktigt eftersom våra medlemmar är
grunden till varför SULF kan få sin röst hörd. Jag tror också att
det finns många utmaningar och möjligheter i de nya digitala undervisningsformerna.
Detta visste ni inte om mig!
Vi brygger vår egen cider och mjöd hemma.

Mikael Palmgren - 4:e suppleant
Beskriv din bakgrund!
Jag är lärare i matematik på Tekniska högskolan i Jönköping,
och samtidigt ordförande i Saco- och SULF-föreningarna. Mitt
engagemang för fackligt arbete inleddes med lokala styrelseuppdrag för femton år sedan.
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Kanske min analytiska förmåga kan komma till användning vid
komplexa frågeställningar och analyser.
Jag är även en obotlig optimist (på gott och ont!).
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Som lärare känner jag att arbetsförhållandena förändrats under
pandemin. I förlängningen av detta ser jag utmaningar gällande anställningsformer, arbetsvillkor och
psykisk ohälsa.
Detta visste ni inte om mig!
Jag är svensk mästare i bandy (den riktiga som spelas på is)! Förvisso 1984, men titlar har man på
livstid.

Monika Berg – 5:e suppleant
Beskriv din bakgrund!
Jag har en doktorsexamen i statsvetenskap och är docent i sociologi vid Örebro Universitet. Där är jag även lokal representant
för Saco-S, vilket inkluderar SULF, vid institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. I min forskning
intresserar jag mig för relationen mellan vetenskap och politik,
samt organisation och styrning av offentlig verksamhet
Vad kan/vill du bidra med i förbundsstyrelsen?
Jag är engagerad i frågor som rör styrning av forskning och
undervisning, såsom hur styrning och organisation påverkar
arbetsmiljö, forskningspraktiker, forskningskvalitet och motivation. Jag hoppas kunna bidra med kunskap, erfarenhet och
engagemang gällande dessa frågor.
Vilka tre utmaningar för SULF ser du under den närmaste tiden?
Forskningen har en viktig roll i samhällsutvecklingen, vilket ställer tilltagande krav på nyttan med
forskning, dessa krav gör dock att det är extra viktigt att bevaka forskarnas autonomi och belysa när
och hur styrning kan leda till konformism. En annan viktig utmaning är att verka för goda och stabilare arbetsförutsättningar för forskare och lärare där alla lektorer har möjlighet att upprätthålla en
viss forskningsaktivitet över tid. Slutligen, tycker jag att SULF har en viktig roll att fylla när det gäller
att visualisera och verka för en ekologiskt hållbar akademi.
Detta visste ni inte om mig!
Jag har tidigare arbetat i så vitt skilda offentliga organisationer som Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Casino Cosmopol

