
   

 

   

 

 

Verksamhetsberättelse för SULF/LiU 2022 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 bestått av följande: 

Ledamöter Suppleanter (i rangordning) 

Réka Andersson (IEI) Christina Ekerfelt (BKV) 
Elisabeth Eriksson (IBL) Nadine Karlsson (HMV) 
Neda Haj Hosseini (IMT) Daniela Dahl (IKOS) 
Krzysztof Marciniak (ITN) Gary Svensson (IKOS) 

Niki Matinrad (ITN)  
Tove Mattsson (IBL)  

Åsa Rybo Landelius (IFM)  
Wolfgang Schmidt (IKOS)  

Carine Signoret (IBL)  
Isabel García Velázquez (TEMA)  
Veronika Wallroth (IKOS)  

 

Inledning 

Årets verksamhetsplan fokuserade på följande områden. 

- Rekrytering 

- Medlemsvård 

- Opinionsbildning 

- Styrelseinterna verksamhet 

Under verksamhetsåret har SULF/LiU arbetat med områdena ovan med målen att ge 

våra medlemmar en god medlemsservice, öka antal medlemmar, förbättra möjligheten 

för debatt om professionsfrågor vid Linköpings universitet och utveckla en 

styrelseverksamhet som är anpassad efter medlemsbehov och styrelsens 

förutsättningar. 

 

Rekrytering 

Ordförande mejlar nya anställda vars mejladress dyker upp på LiU:s hemsidan varje 

månad. Eventuella kontakt från presumtiva medlemmar svars direkt via mejl. 

Genom att samarbeta med SULF/Uppsala, Linné, Umeå, Dalarna och Karlstad, och SULF 

dotorandföreningen har vi ordnat ett gemensamt doktorandseminarium 24:e 

oktober. Inbjudan skickas till alla doktorander vid LiU. 

Vi har uppdaterat sändlistan för ”Universitetslärare”. Nu skickar vi ut 43 kopior av den 
till Valla, Norrköping och Campus US. 



   

 

   

 

Enligt vårt medlemsregister har antalet medlemmar totalt inte ändrat sig under den 

senaste år och står på 1139 medlemmar. Antalet doktorandmedlemmar står nu på 244 
jämfört med 235 samma tid föra året. 

 

Medlemsvård 

Vi har hållit SULF/LiU:s hemsida uppdaterat med information om seminarier med mera 
och lagt ut relevanta nyheter på föreningens Facebook sida. 

Vi ordnade seminariet “När din tidsbegränsad anställning tar slut” den 9:e maj. 

Vi har också börjat utvecklar ett nätverk av kontaktpersoner vid institutioner för att 

bygga bättre kontakter med medlemmar i alla våra olika arbetsplatser. 

Vi bjöd medlemmar två tillfällen att träffas för SULF-dagen den 5:e oktober. Ett 

doktorandseminarium på engelska och ett seminarium om trygghetssystemet när 

en anställning tar slut tillsammans med SULF/Lund. 

 

Opinionsbildning 

En arbetsgrupp inom styrelsen har intervjuat rektorn och publicerad det i en artikel på 

föreningshemsida, där medlemmar kan kommentera. 

Vi har också haft kontakt via mejl med rektorn om hur universitet använder 

skattemedel och diskuterat det i ljuset av Anders Kärnäs forskning för SNS rapport. 

 

Styrelseinterna verksamhet 

Vi har haft månatliga styrelsemöten med uppehåll i juli inklusive ett internat i augusti. I 

internatet bjöd vi in förbundsordförande, Sanna Wolk, och har utvecklat arbetsområden 

styrelsen vill jobba i framöver. 

Många styrelsemedlemmar är även aktiva i Saco-S arbete. Tolv styrelsemedlemmar är 

ledamöter i Saco-S fackliga arbetsgrupper och alla styrelsemedlemmar tillsammans 

med ytterligare sex medlemmar representerade SULF/LiU vid Saco-S-rådets årsmöte. 

Christina Ekerfelt, Krzysztof Marciniak, David Rule, Åsa Rybo Landelius och Veronika 
Wallroth från SULF-styrelsen har även varit ledamöter/suppleant i Saco-S-rådets 

styrelse, med Krzysztof Marciniak som ordförande. David Rule är suppleant i SULF:s 

förbundsstyrelse. Niki Matinrad och Tove Mattsson är ledamot i doktorandföreningens 

styrelse och Isabel García Velázquez var ombud till doktorandförenings årsmöte. 
Krzysztof Marciniak är ledamot i SULF:s förhandlingsdelegation. Nadine Karlsson har 

gått kursen Steg 2 för Saco-S förtroendevalda.  

Styrelsen skickade en representant till SULF:s förbundsråd i Malmö i september. 

 



   

 

   

 

Linköping 2022-12-05 

Styrelsen genom 

David Rule 

Ordförande 


