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Styrelsen har inom sig utsett Lars Abrahamsson till vice ordförande. 

Kristina Östman har varit adjungerad till styrelsen sedan den 4/9. 

Styrelsemöten  

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året; 17/6, 4/9, 29/10, 16/12 och 30/1 
 
Seminarier och medlemsmöten 

Föreningen har under året bjudit in till tre seminarier och ett medlemsmöte/extra årsmöte.  
 

5/11 – Extra årsmöte med reviderad stadga och val av valberedning på agendan. I anslutning till 
detta hölls ett öppet seminarium med Camilla Brown kring tidsbegränsade anställningar.  

20/11 – Information om doktorandfrågor i SULF-föreningens regi med Kristina Östman och 
Lars Abrahamsson. Cirka 90 anmälda deltagare. 
 
10/2 – Informationsmöte i två delar om pensioner med Monika Petersson från 
Pensionsmyndigheten. Totalt cirka 130 deltagare. 

 
Medlemsutveckling 

Föreningen har under året genomfört rekryteringsaktiviteter i samband med de seminarier som 
arrangerats. 
 
Lokalföreningen har den 27 februari 398 medlemmar, vilket innebär en ökning med 22 medlemmar 
jämfört med mars 2013. Ökningen är således i nivå med målet i verksamhetsplanen. Föreningen har som 
mest haft 402 medlemmar under januari, vilket är föreningens hittills högsta medlemstal. 
 
Av medlemmarna tillhör (föregående års siffra inom parentes): 46 (48) adjunktssektionen, 130 (124) 
doktorandsektionen, 145 (130) lektorssektionen, 57 (54) professorssektionen och 20 (20) kategorin övriga. 
Medlemsutvecklingen har varit mycket stark inom lektorssektionen som också inkluderar anställda med 
forskaranställning. 
 
Information och websida 

Föreningen har under året gjort en större omarbetning av hemsidan och har kontinuerligt uppdaterat 
informationen. Hemsidan finns under KTHs interna sidor under organisation och föreningar. På 
hemsidan finns nyheter, information om föreningen och om kommande aktiviteter. Under året har också 



föreningen aktivt börjat använda sin Facebookgrupp som också kraftigt ökat i storlek. Ett medlemsbrev 
har skickats under året. 
 

Representation i förbundets sektioner 

Föreningen har varit representerad i lektorssektionen av Michael Hanke. Himanshu Kataria, valdes i 
november till ledamot i doktorandsektionens styrelse. Kristina Östman var ombud vid 
doktorandsektionens årsmöte.  
 
Övrigt 
Styrelsen beslutade 2011, efter förfrågan från KTH, att skriva under en EU-ansökan kring 
arbetslivsanknytning för högskolelärare. Ansökan beviljades och föreningen finns genom Michael Hanke 
representerad i en referensgrupp. 
 

Stockholm i februari 2014 
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