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Styrelsen har inom sig utsett Gunnar Henriksson till vice ordförande. 

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året; 22/4, 17/5, 10/6, 17/8, 10/9, 1/10, 17/1, 8/2 och 24/2  
 
Seminarier och medlemsmöten 

Föreningen har under verksamhetsåret bjudit in till ett seminarium., riktat till såväl medlemmar som icke-
medlemmar. Den 1/12 arrangerades tillsammans med Sveriges ingenjörer ett seminarium kring 
forskningspolitik. Deltog i paneldebatt gjorde Christoph Bargholtz, fd förbundsordförande SULF,  Peter 
Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges ingenjörer, Rossana Dinamarca, risdagsledamot (V) och Betty 
Malmborg, riksdagsledamot (M) 
 
Föreningen har också genomfört seminarier riktade till doktorander på såväl svenska som engelska vid 
KTH:s olika campus: under våren vid Campus Valhallavägen, och under hösten i Kista, Flemingsberg och 
vid Campus Valhallavägen, det sistnämnda på engelska. Seminarierna har genomförts i samarbete med 
Saco-S-föreningen.  
 
Den 10/3 har föreningen bjudit in till ett seminarium med Robert Andersson, ombudsman inom 
förbundet, kring trygghetssystemen (?) 
 
Föreningen har under året bjudit in till ett medlemsmöte samarrangerat med Saco-S-föreningen kring 
förändringarna som följer av autonomipropositionen. Rikard Lingström presenterade SULF:s syn på 
förändringarna och vice rektor Gustav Amberg presenterade förslaget till förändringar av det akademiska 
karriärsystemet vid KTH.  
 
Medlemsutveckling 

Föreningen har under året genomfört rekryteringsaktiviteter i samband med de seminarier som 
arrangerats, genom mailutskick och genom bokord utanför KTHB. Under året har också arbetet inletts 
med att ta fram en lokal rekryteringsfolder som kommer att börja användas under kommande 
verksamhetsår.  
 



Lokalföreningen har den 21 februari 353 medlemmar, vilket innebär en ökning med cirka 25 medlemmar. 
Föreningen har såldes inte fullt ut uppnått det uppsatta målet om att öka med 30 medlemmar under året. 
Trots detta fick lokalföreningen ta emot pris vid förbundskongressen som den lokalförening som relativt 
sett ökat sitt medlemsantal mest, 15 %, mellan kongresserna. 
 
Att medlemsutvecklingen varit något svagare än föregående verksamhetsår beror huvudsakligen på att 14 
medlemmar födda 1946 eller tidigare lämnat förbundet med pension. Detta är tydligt fler 
pensionsavgångar än föregående år. Medlemstalet har huvudsakligen ökat bland doktoranderna, men även 
antalet lektorer ökar. Framför allt bör lyftas fram ett mycket framgångsrikt rekryteringsarbete bland 
doktoranderna vid ICT-skolan i Kista där Stefano Bonetti och Lars Abrahamsson fortsatt gjort en stor 
insats.  
 
Av medlemmarna tillhör (föregående års siffra inom parentes): 46 (44) adjunktssektionen, 106 (90) 
doktorandsektionen, 135 (126) lektorssektionen, 50 (55) professorssektionen och 16 (15) kategorin övriga. 
 
Enkät till adjunkter vid KTH 

Under året har föreningen genomfört en enkät till samtliga adjunkter vid KTH, detta inte minst utifrån 
adjunkternas situation i samband med den vid årsskiftet genomförda autonomipropositionen. Enkäten har 
presenterats på föreningens hemsida, och en sammanfattning av resultatet kommer att skickas ut till 
samtliga adjunkter. Yoko Takau-Drobin och Laura Enflo var ansvariga för arbetet. 
 
Information och websida. 

Föreningen har under året kontinuerligt uppdaterat hemsidan. Hemsidan finns under KTHs interna sidor 
under organisation och föreningar. På hemsidan finns information om föreningen och om kommande 
aktiviteter. Under året har ett informationsmail skickats ut till medlemmarna. 
 
Förbund och sektioner 

Lokalföreningen representerades vid förbundskongressen av Lars Abrahamsson och Laura Enflo. Vid 
kongressen omvaldes Rikard Lingström till 2:e vice ordförande och Lars Abrahamsson nyvaldes som 
ledamot i förbundsstyrelsen. Föreningen inlämnade tillsammans med doktorandsektionen fem motioner 
till kongressen, de fyra förstnämnda tillsammans med doktorandsektionen (SDF): 
 

• Policy om ekologisk och etisk konsumtion 

• Prolongation biträdande lektor 

• Ett rättvisare kollegialitetsbegrepp 

• Tidsbegränsning för förbundsstyrelsearbete 

• SULF ska vara ett förbund för alla akademiker inom universitets- och högskolevärlden. 

Vid doktorandsektionens årsmöte representerades föreningen av Stefano Bonetti och Moshin Saleemi. 
Vid mötet avgick Lars Abrahamsson efter 2 år som ordförande för sektionen. Laura Enflo omvaldes som 
ledamot och har därefter valts till vice ordförande. Moshin Saleemi nyvaldes som suppleant.   

Vid lektorssektionens ombudsmöte representerades föreningen av Michael Hanke som också nyvaldes 
som suppleant i sektionens styrelse. Gunnar Henriksson representerade föreningen vid 



professorssektionens ombudsmöte och nyvaldes som suppleant i styrelsen. Yoko Takau-Drobin 
representerade föreningen vid adjunktssektionens ombudsmöte. 
 
Utöver ovan nämnda aktiviteter har föreningen besvarat förbundets remiss angående forskningspolitiskt 
program. 
 

Övrigt 
 
Styrelsen har skickat in den av årsmötet beslutade stadgeförändringen, och har därmed verkställt beslutet. 

 

Stockholm i februari 2011 
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