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Verksamhetsberättelse för SULF-Stockholms universitet 2022 
Under det gångna året har styrelsen arbetat för att SULF/Stockholms universitet aktivt ska 
stödja universitetslärares, forskares och doktoranders arbetsförhållanden. Frågor om 
upphovsrätt, arbetstid och arbetsförhållanden har varit, och fortsätter att vara, centrala. 
Vi har även diskuterat och utvecklat formerna för det interna arbetet i styrelsegruppen. 

SULF-Stockholms universitet är kontaktförbund för Saco-S-föreningen vid Stockholms 
universitet, vilket betyder att SULF-Stockholms universitet ger service och förhandlingshjälp 
till den lokala Saco-S-föreningen. Saco-S-föreningen i sin tur utgör en gemensam 
förhandlingskartell för medlemmar i samtliga Saco-S-förbund vid Stockholms universitet.  

Styrelsen för SULF-Stockholms universitet lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 
perioden 2022-01-01 -- 2022-12-31. Under året har verksamheten inriktats mot följande 
områden: 

- Undervisning, tjänstefördelning och årsarbetstid 
- Styrelsearbete  
- Diskussion av arbetsformer för styrelsen 

Föreningens uppgift och ändamål 

SULF-Stockholms universitet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. 
Detta sker genom bevakning av lönefrågor och anställningsvillkor, men också genom att 
föreningen följer åtgärder och förslag som kan ha betydelse för medlemmarnas verksamhet. 
Hit hör till exempel frågor om organisation, budget, lokaler, utrustning, jämställdhet, 
diskriminering och arbetsmiljö. SULF-Stockholms universitet ska också bedriva 
medlemsrekrytering, ge medlemsservice, sprida kännedom om förbundets verksamhet, 
utbilda fackliga företrädare samt hålla förbundskansliet informerat om den lokala 
verksamheten 

Årsmöte, styrelse och föreningsmöten 
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av: ordförande och fem till sju övriga ledamöter, samt 
tre till sju suppleanter. Vid 2022 års årsmöte valdes följande personer att ingå styrelsen:  

Ordförande 

Gabriella Höstfält Spec.ped Lektor Nyval 

Ordinarie ledamöter 

Stephan Baraldi Psykologi Lektor Omval  

Petros Gougoulakis IPD Professor Omval 

Claes Granmar Juridicum Lektor Omval 



Magnus Gustavsson Fek Universitetsadjunkt Omval 

Mona Hverven IÄD Universitetsadjunkt Omval 

Ingrid Lander Kriminologi Lektor Omval 

Sara Van Meerbergen Slabafinety Lektor Omval 

Suppleanter 

Maria Pemsel IÄD Universitetsadjunkt Nyval 

Roger Persson Österman Juridicum Professor Omval 

Elisabet Weingartner BIG Studievägledare Nyval 

 

Styrelsen har under året haft sammanlagt 8 sammanträden samt ett årsmöte. Samtliga 
styrelsemöten har förlagts vid andra tider än Saco-S-föreningens möten i syfte att tydligare 
fokusera på SULF-Stockholm universitets lokala verksamhet. Samverkan mellan SULF-
Stockholms universitet och lärosätets Saco-S-förening fortsätter dock, dels genom att flera 
är ledamöter i båda föreningarna, dels genom gemensamma planerings- och 
informationsmöten vid inledningen av varje termins samt informella lunchmöten varje 
måndag. Vid slutet av verksamhetsåret inleddes en försöksverksamhet med att förlägga 
SULF:s möten på institutionerna för att synliggöra lärosätets fackliga arbete.  

Arbetet med rekrytering av nya medlemmar har fortsatt svårt att hitta en form, däremot har 
det lokala förhandlingsarbetet en stabil struktur. Vi kan tydligt se att det lokala fackliga SULF-
arbetet fortsätter att överskuggas av SACO-S-frågor eftersom de lokala resurser vi har i allt 
större utsträckning behöver avsättas för förtroendeuppdragsarbete. 

Under verksamhetsåret har föreningen haft tre seminarier: i maj Doktorand/Working in 
Sweden, samt med förbundsordförande Sanna Wolk Upphovsrätt och på SULF-dagen i 
oktober Arbetstidsavtal och bemanningsplaner. 

Ekonomi och valberedning 
SULF-Stockholms universitet utgifter bokförs och redovisas på förbundsnivå. Gabriella 
Höstfält har under verksamhetsåret ansvarat för den ekonomiska korrespondensen med 
förbundet, samt organiserat lunch i samband med styrelsens sammanträden.  

Vid årsmötet valdes tre representanter till valberedningen för SULF/Stockholms universitet, 
Torun Gille West, Elena Dingu Kyrklund och Per-Olof Matsson 

Medlemmar och medlemskontakter  
Av anställda på SU var SULF-medlemmar 2022, inkl. dubbelanslutna, 2183. 

Rekrytering av nya medlemmar har under året skett genom muntlig rekommendation, dock 
ökar medlemsantalet stadigt.  

Saco-S/SULF/Stockholms universitet har institutionsombud på flera institutioner och 
enheter. Ombuden är viktiga kontaktlänkar till verksamma och nya medlemmar på 
institutionerna och föreningen fortsätter att arbeta för att dels rekrytera fler I-ombud, dels 
utveckla former för det lokalfackliga arbetet på institutionerna.  



Information i aktuella frågor inklusive kallelser till möten, har i huvudsak skett genom e-post, 
men även via SULF-SU:s Facebooksida och via webben.  

Kontakter med förbundet  
Kontakterna med SULF:s centrala förbundskansli har varit goda och vi har fått värdefullt stöd 
från kansliet i de förhandlingsfrågor som aktualiserats lokalt. Claes Granmar är ordinarie 
ledamot i förbundsstyrelsen. Vi värdesätter stödet från vår kontaktperson, Anna Lindgren, i 
SULF högt. Ingrid Lander har varit ledamot i SULF:s förhandlingsdelegation samt ledamot för 
SULF i Saco-S representantskap. Flera styrelsemedlemmar har även deltagit vid de 
nätverksmöten som förbundet anordnat. På detta sätt har vi haft god insyn i de frågor som 
diskuteras på förbundsnivå.  

Studiebesök, utbildningar och kursdeltagande  
Ett antal medlemmar har medverkat i utbildningar och informationsmöten anordnade av 
SULF centralt. SULF-SU hade en representant vid SULF:s förbundsråd i Malmö i september. 
Utöver detta har representanter deltagit i SULF:s nätverksträffar för förtroendevalda.  

Stöd till enskilda medlemmar  
Ärenden som rör enskilda SULF-medlemmar ökar kontinuerligt och de vänder sig till Saco-S-
föreningen för råd och stöd. Ärendena avser allt från rådgivning om lönesättning vid 
nyanställning, till komplicerade förhandlingsfrågor i samband med övertalighet vid 
neddragningar och omorganisationer av institutioners/ enheters verksamhet, så kallad 
inlasning, trakasserier, omplaceringar m.m. Antalet doktorander som sökt vårt stöd har ökat 
under verksamhetsåret, vilket dels tyder på en ökad medvetenhet om fackets roll, dels 
illustrerar doktoranders arbetsförhållanden. Förhandlingar har huvudsakligen skötts av Saco-
S-föreningen. Vid mycket komplicerade ärenden har SULF:s kontaktombudsman och 
förbundsjurist varit till stor hjälp.  

Utbyte och samverkan  
SULF-Stockholms universitet har ett nära samarbete med lärosätets lokala Saco-S-förening 
samt med huvudskyddsombud som även är verksamma ledamöter. Detta gör att vi även 
samverkar med personalavdelningen och andra fackförbund i frågor som allmänt och 
specifikt berör arbetsmiljön.  

Som tidigare verksamhetsår har vi haft utbyte med andra lokala SULF-förbund. I år hade vi 
en lärorik och trevlig träff med ledamöter från Södertörns högskola.  


