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Stefano Bonetti har varit adjungerad till styrelsen sedan den 15/10 2009. 
Styrelsen har inom sig utsett Gunnar Henriksson till vice ordförande. 
 

Styrelsemöten  

Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året; 6/4, 4/5, 15/6, 28/8, 15/10, 20/1 och 22/2.  
 

Seminarier och medlemsmöten 

Föreningen har under verksamhetsåret bjudit in till två seminarier, båda riktade till såväl medlemmar som 
icke-medlemmar. Den 25/4 besökte SULF:s avgående förhandlingschef Björn Birath KTH för ett 
välbesökt seminarium kring lärararbetstid.  
 
Till verksamhetsårets andra seminarium den 23/9 hade Peter Honeth, statsssekreterare hos Högskole- och 
forskningsminister Tobias Krantz, bjudits in för att tala under rubriken ”Högskola i förändring”. Peter 
Honeth lämnade dock förhinder till seminariet som istället gästades av Karin Liljeblad (politiskt 
sakkunnig) och som trots förändringen blev välbesökt. Laura Enflo ansvarade för mötet och gjorde en 
stor insats i förberedelserna.   
 
Den 2/12 bjöd föreningen in till ett medlemsmöte med SULF:s förbundsordförande Anna Götlind. Mötet 
fick tyvärr ställas in p.g.a. allt för få anmälda deltagare. 
 

Medlemsutveckling 

Lokalföreningen har den 21 februari 330 medlemmar, vilket innebär en ökning med cirka 30 medlemmar 
eller 10 % jämfört med samma tidpunkt förra året. Detta är i nivå med målsättningen i verksamhetsplanen. 
Inte minst har ökningen skett bland doktoranderna. Framför allt bör lyftas fram ett mycket framgångsrikt 
rekryteringsarbete bland doktoranderna vid ICT-skolan i Kista där Stefano Bonetti och Lars Abrahamsson 
gjort en stor insats.  
 
Av medlemmarna tillhör (föregående års siffra inom parentes) 44 (41) adjunktssektionen, 90 (67) 
doktorandsektionen, 126 (122) lektorssektionen, 55 (57) professorssektionen och 15 (13) kategorin övriga. 
 
 
Information och websida 

Föreningen har under året i enlighet med verksamhetsplanen startat en hemsida. Hemsidan finns under 
KTHs interna sidor under organisation och föreningar. På hemsidan finns information om föreningen och 
om kommande aktiviteter. Under året har två informationsmail skickats ut till medlemmarna. 
 

 

 



Sektionsårsmöten 

Lokalföreningen har representerats vid doktorandsektionens årsmöte av Stefano Bonetti och Laura Enflo. 
Vid årsmötet omvaldes Lars Abrahamsson till ordförande för sektionen. Laura Enflo nyvaldes som 
ledamot och Sofia Sivertsson lämnade styrelsen efter 2 år. Övriga sektioner håller ombudsmöten endast 
vart annat år.  
 
Remissvar 

Lokalföreningen har till förbundet lämnat synpunkter kring autonomiutredningen. 
 
Övrigt 

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