
 

 

Verksamhetsberättelse SULF-KTH 2008 

Styrelse 

Tony Burden, Ordförande 
Rikard Lingström, vice ordförande, från 2008-09-26 
Sofia Sivertsson, vice ordförande, till. 2008-09-26 
Lars Abrahamsson 
Ann Fylkner 
Michael Hanke 
Gunnar Henriksson 
Håkan Kullvén 
Harald Lang 

Styrelsemöten och styrelsearbete 

Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året; 24/4, 27/5, 26/9, 24/10 och 21/1. Ordförande Tony 
Burden har under senare delen av året haft en allt större del av sin arbetstid vid Stockholms Universitet, 
och vice ordförande har då huvudsakligen fungerat som tf ordförande. 
 
Seminarier och medlemsmöten 

Föreningen har under verksamhetsåret bjudit in till två seminarier, båda riktade till såväl medlemmar som 
icke-medlemmar. Den 28 oktober arrangerades ett seminarium kring doktorandvillkor med Rikard 
Lingström, då ordförande i SULF:s doktorandsektion, som talare. Seminariet hölls på engelska och riktade 
sig i första hand till utländska doktorander. Den 12 november arrangerades ett seminarium på temat ”Blir 
framtidens karriärvägar tillräckligt attraktiva?” där Ann Fritzell, chefsutredare vid SULF, redogjorde för 
hur karriärvägarna inom högskolan kan komma att förändras. 
 
Medlemsutveckling 

Lokalföreningen har den 15 februari 300 medlemmar, vilket innebär en ökning med cirka 15 medlemmar 
under verksamhetsåret. Ökningen har skett under senare delen av verksamhetsåret efter bland annat 
rekryteringsmail i samarbete med förbundskansliet. Av medlemmarna tillhör 41 adjunktssektionen, 67 
doktorandsektionen, 122 lektorssektionen, 57 professorssektionen och 13 tillhör kategorin övriga. 
 

Förbundskongress och sektionsårsmöten 

SULF har under året hållit förbundskongress på Djurönäset den 25-27 november. Föreningen 
representerades på kongressen av Lars Abrahamsson och Sofia Sivertsson. Rikard Lingström valdes vid 
kongressen till 2:e vice förbundsordförande.  
 
Lokalföreningen har också representerats vid doktorandsektionens årsmöte där Lars Abrahamsson var 
ombud och också valdes till ny ordförande för sektionen. Sofia Sivertsson återvaldes till sektionens 
styrelse. Michael Hanke representerade lokalföreningen vid lektorsföreningens ombudsmöte. Till övriga 
sektioners ombudsmöten saknades kandidater när ombud skulle väljas och föreningen saknar också 
medlemmar i de övriga sektionernas styrelser.  
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