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Yoko Takau-Drobin 
  
Styrelsen har inom sig utsett Gunnar Henriksson till vice ordförande. 

Stefano Bonetti har varit adjungerad till styrelsen. 
 

Styrelsemöten  

Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året; 29/3, 27/4, 18/8, 13/9, 20/12, 23/1 och 21/2 
 
Seminarier och medlemsmöten 

Föreningen har under året bjudit in till två seminarier. Den 6 maj bjöd föreningen in till seminarium i två 
delar med pensionsmyndigheten, varav den första särskilt riktade sig till doktorander och postdoktorer. Då 
intresset var stort och ett antal förfrågningar kom till föreningen om att upprepa arrangemanget, gjordes 
en inbjudan till ett nytt möte med samma upplägg till den 10 februari. Uppslutningen var god även vid 
detta tillfälle. Utöver dessa arrangemang har SULF-föreningen vid två tillfällen arrangerat doktorandinfo 
tillsammans med Saco-S-föreningen.  
 
Den 23 augusti bjöd föreningen in till ett medlemsmöte kring de pågående förhandlingarna om 
tidsbegränsning av meriteringsanställningar. Rikard Lingström och Robert Andersson talade. 
Synpunkterna från mötet har därefter kommunicerats till Saco-föreningen.  
 
Medlemsutveckling 

Föreningen har under året genomfört rekryteringsaktiviteter i samband med de seminarier som arrangerats 
och genom mailutskick. Under året har arbetet med att ta fram en rekryteringsfolder slutförts.  
 
Lokalföreningen har den 20 februari 360 medlemmar, vilket innebär en ökning med 7 medlemmar jämfört 
med samma tidpunkt förra året. Föreningen har därmed långt ifrån nått det uppsatta målet om att öka 
med 25 medlemmar under året. Tillströmningen av medlemmar var god under 2011 och föreningen 
noterade över 370 medlemmar i december, men antalet medlemmar har därefter sjunkit efter ett stort 
antal utträden kring årsskiftet. En analys av dessa utträden kommer att genomföras. 
  
Av medlemmarna tillhör (föregående års siffra inom parentes): 47 (46) adjunktssektionen, 116 (106) 
doktorandsektionen, 133 (135) lektorssektionen, 46 (50) professorssektionen och 17 (16) kategorin övriga. 



Trenden är densamma som under 2011, antalet professorsmedlemmar sjunker och antalet 
doktorandermedlemmar fortsätter att öka. 
 

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 

Föreningen är representerad i förbundsstyrelsen av Rikard Lingström, 2:e vice ordförande, och Lars 
Abrahamsson, ledamot. Laura Enflo har varit vice ordförande i SDF och Moshin Saleemi suppleant i 
samma sektion.  Vidare är föreningen representerad i professorssektionen av Gunnar Henriksson och i 
lektorssektionen av Michael Hanke. 
 

Övrigt 
Styrelsen beslutade i slutet av augusti, efter förfrågan från KTH, att skriva under en EU-ansökan kring 
arbetslivsanknytning för högskolelärare. Ansökan har sedan beviljats och föreningen kommer att finnas 
representerad i en referensgrupp. 
 

Stockholm i februari 2012 
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