
Dagordning 
 
Årsmöte SULF-KTH, 17/3 2010, klockan 1500 
 
1. Fråga om mötets behöriga utlysande 
2. Val av 

a. Mötesordförande 
b. Sekreterare 
c. Två protokollsjusterare 

3. Fastställande av föredragningslista 
4. Verksamhetsberättelse (bilaga), samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
5. Fastställande av verksamhetsplan (bilaga) 
6. Val av 

a. Ordförande (1 år) 
b. Övriga ledamöter (1 år) 
c. Valberedning (1 år) 
d. Ombud med ersättare till förbundskongressen 
e. Ombud till sektionernas ombudsmöten 

7. Övriga frågor (som mötet enhälligt beslutar ta upp till behandling). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verksamhetsberättelse SULF-KTH 2011 

Styrelse 

Rikard Lingström, Ordförande 
Gunnar Henriksson, vice ordförande 
Lars Abrahamsson 
Stefano Bonetti 
Laura Enflo 
Ann Fylkner 
Michael Hanke 
Harald Lang  
Yoko Takau-Drobin 
  
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. 
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 

 

 

 

Rikard Lingström, Ordförande Gunnar Henriksson, Vice ordförande 
  

 

Lars Abrahamsson Stefano Bonetti  Laura Enflo 
  
 
 
 
Ann Fylkner Michael Hanke  Harald Lang 
 
 
 
 
Yoko Takau-Drobin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förslag till Verksamhetsplan, SULF-KTH 2011 

Medlemsrekrytering 
SULF-föreningen har idag 355 medlemmar. Antalet medlemmar har under det senaste året ökat, efter 
bland annat utskick av rekryteringsmail och seminarier, inte minst med doktorander som målgrupp. Under 
kommande verksamhetsår bör ett fortsatt tydligt fokus läggas på att öka medlemstalet, i första hand 
genom rekrytering av icke fackligt anslutna. Dock bör också medlemmar i andra Saco-förbund 
uppmärksammas på möjligheten till dubbelanslutning. Inte minst bör fokuseras på att öka antalet 
medlemmar bland doktoranderna, där anslutningsgraden fortfarande är låg trots en mycket positiv 
utveckling under de senaste två åren. Nya aktiviteter bör prövas under året för att ytterligare utveckla 
rekryteringsarbetet. En lokal rekryteringsbroschyr kommer att färdigställas under verksamhetsåret. 
 
Mål 
Att SULF-föreningens medlemstal ökar med 25 medlemmar under kommande verksamhetsår. 
 
Seminarier och medlemsmöte 
Att hålla seminarier kring ämnen med anknytning till universitetslärares och forskares vardag är en av 
SULF-föreningens viktigaste uppgifter. De seminarier som lokalföreningen arrangerar är i regel både 
välbesökta och uppskattade. Seminarierna ger också en möjlighet för föreningen att visa upp sig och 
SULF och kan på så sätt också bidra till en positiv medlemsutveckling. För en levande diskussion bör 
också årligen hållas ett medlemsmöte utöver årsmöte. 
 
Mål 
Att SULF-föreningen under verksamhetsåret arrangerar minst två seminarier samt ett medlemsmöte. 

Hemsida och information 
SULF-föreningen måste bli bättre på att kommunicera med såväl medlemmar som potentiella medlemmar. 
En viktig del i detta är att utveckla en hemsida med kortfattad information om styrelse och verksamhet. 
Informationsspridningen till medlemmarna är också en viktig insats, t ex ska detta också fortsättningsvis 
ske genom att aktuell information om vad som är på gång inom lokalföreningen, förbundet och vid KTH, 
skickas till medlemmarna. 

Mål 
Att fortsätta utveckla föreningens hemsida. 

Att minst två gånger under verksamhetsåret sända ett informationsmail till medlemmarna. 

Budgetäskande 
Föreningens kostnader består huvudsakligen av utlägg för fika och smörgåsar vid medlemsmöten, 
seminarier och informationsmöten för doktorander. Budgeten bygger på kostnader för årets och tidigare 
års verksamhet.    

 

 

 

 

 



Valberedningens förslag till styrelse i Sveriges Universitetslärarförbunds (SULF:s) 
lokalförening vid KTH under verksamhetsåret 2011-2012 
 
Ordförande: Rikard Lingström (omval) 
Övriga ledamöter (i bokstavsordning): 
Lars Abrahamsson (omval) 
Magnus Bergström (nyval) 
Laura Enflo (omval) 
Michael Hanke (omval) 
Gunnar Henriksson (omval) 
Charlotte Holgersson (nyval) 
Harald Lang (omval) 
Mohsin Saleemi (nyval) 
 
Yoko Takau-Drobin (omval) 
Presentationer av de föreslagna ledamöterna 
(Längre presentationer av de ledamöter som föreslås till nyval) 
 
Rikard Lingström har disputerat vid Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi och är nu 
anställd vid Research Office vid KTH. Han är andre vice ordförande i Förbundsstyrelsen 
inom SULF och ordförande i SACO-styrelsen vid KTH. 
 
Lars Abrahamsson är doktorand vid Institutionen för Elektriska Energisystem. Han har varit 
Rikard Lingströms efterträdare som ordförande i Sveriges Doktorandförening inom SULF och 
är nyvald till Förbundsstyrelsen. Han är ledamot av SACO-styrelsen vid KTH. 
 
Magnus Bergström arbetar som forskare (docent) och lärare på avdelningen för Yt- och 
korrosionsvetenskap, Skolan för Kemivetenskap, där han håller på med både teoretisk och 
experimentell forskning (spridningstekniker) inom området självassociation av amifila 
molekyler. Han undervisar på Kemivetenskap- och Bioteknikprogrammen, framför allt olika 
kurser i termodynamik. Magnus disputerade i fysikalisk kemi vid KTH 1995 och arbetade 
därefter som postdoktorand vid Risø National Laboratory i Danmark i 3 år. Vid Risö höll han 
framför allt på med neutronspridning. Är docent i ytkemi sedan 2001. Magnus har också varit 
verksam som universitetslektor vid Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet under 3 
år (2004-2007). 
 
Han är allmänt intresserad av politik (tidigare aktiv inom Liberala studentförbundet), i 
synnerhet av frågor rörande forskning och högre utbildning. Magnus tycker framför allt att 
grundforskningen måste stärkas på Sveriges universitet och högskolor samt att kvaliteten på 
grundutbildningen måste prioriteras högre. 
 
Laura Enflo är doktorand vid Avdelningen för Tal, Musik och Hörsel vid Skolan för 
Datavetenskap och Kommunikation. Hon är nyvald som ledamot av Sveriges 
Doktorandförenings styrelse. 
 
Michael Hanke är lektor vid Avdelningen för Numerisk Analys. Han är nyvald som suppelant 
i Sveriges Universitetslektorers och Forskares Förening inom SULF centralt. Han är ledamot 
av KTH:s centrala fakultetskollegium, som dock upphör 110401. 
 
 



Gunnar Henriksson är vice ordförande i SULF-föreningen. Han är professor vid Institutionen 
för Fiber- och Polymerteknologi. Han är nyvald som suppleant i styrelsen för Sveriges 
Professorers Förening, som är en av sektionerna inom SULF. Han är vidare ledamot av 
KTH:s centrala fakultetskollegium. 
 
Charlotte Holgersson är docent och forskare på avdelningen för Genus, organisation och 
ledning vid Institutionen för Industriell ekonomi och organisation på KTH. Hon disputerade 
2003 på Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen Rekrytering av företagsledare. En 
studie i homosocialitet. Hennes forskning kretsar kring frågor om ledarskap, sexualitet och 
förändringsarbete i organisationer. Hon har bl.a. skrivit om homosocialitetsbegreppet, sexköp 
i affärssammanhang, diskurser om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser, och manliga 
chefers förhållningssätt till jämställdhet. Hon är medförfattare till flera böcker, bl.a. Det 
ordnar sig. Teorier om organisation och kön (2001) och Motstånd och fantasi-historien om F 
(2008) och har medverkat i två statliga utredningar. Utöver sin forskning leder Charlotte för 
närvarande ett utvecklingsprojekt vid VINN Excellence Centre HERO-M på KTH om 
tillämpad genusforskning i starka FoI-miljöer. Hon bistår även KTH:s vicerektor för 
fakultetsförnyelse och jämställdhet i strategiska frågor. 
 
Harald Lang är lektor vid Matematiska Institutionen. Han är ledamot av KTH:s centrala 
fakultetskollegium och dess Arbetsgrupp för Lärarnas Inflytande och Arbetssituation 
(ALIAS). 
 
Mohsin Saleemi är doktorand vid Enheten för Funktionella Material vid Skolan för 
Informations- och Kommunikationsteknik (ICT) i Kista som forskar kring materialkemi. 
Mohsin arbetar med produktion och karakteriseringar av nanomaterial för energiapplikationer. 
Hans stora forskningsområden är termoelektriska material som kan utvinna el ur spillvärme 
och ett annat system benämns nanofluids och har använts för snabb kylning av elektronik och 
elektriska apparater. 
 
Mohsin har varit mycket aktiv (tillsammans med Stefano Bonetti, som nu har disputerat) med 
att sprida information till doktorander vid ICT-skolan om deras rättigheter och värdet av att 
vara fackligt ansluten. Detta har starkt bidragit till att KTH:s lokalförening i höstas fick pris 
av Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) som den av förbundets lokalföreningar som 
hade ökat medlemsantalet mest under det gångna året (15 %). Han är vidare nyvald som 
suppleant i styrelsen för Sveriges Doktorandförening. Han arbetar lokalt som ledamot i ICT:s 
doktorandråd för att hjälpa ICT-doktorander.Valberedningen anser att det är angeläget att 
förtroendevalda inom SULF centralt även har en lokal förankring för att förbättra 
kommunikationen mellan lokalföreningen och SULF centralt. 
 
Yoko Takau-Drobin är född i Japan, kom till Sverige 1979 och har sedan 80-talet arbetat som 
lärare i japanska i olika sammanhang. Vid KTH är hon sedan 2003 internationell koordinator 
vid KTH:s internationella kansli. Hon är adjunkt och håller på att skriva en 
doktorsavhandling.Hon har under det gångna året arbetat inom SULF-föreningen med 
adjunkternas situation. 
 
Valberedningen har bestått av Ulf Ekenberg, ICT-skolan (sammankallande) och Olle Bälter, 
CSC-skolan. 


