
Förslag från valberedningen 2018-01-03 
 
SACO-S-rådets styrelse för 2018   

• Krzysztof Marciniak, ITN (SULF), ordförande  

• Janerik Lundquist, IEI (Sveriges Ingenjörer), 1:e vice ordförande 

• Eva-Lisa Holm Granath, UB (DIK), 2:e vise ordförande 
 

• Kjell Karlsson, ITN (Sveriges Ingenjörer) 
• Maria Ewerlöf, IMT (Sveriges Ingenjörer)  
• Torbjörn Larsson MAI (SULF, Sveriges Ingenjörer) 
• Carina Wennerholm, IHM (SULF) 
• Anita Utterström, ISV (SULF, Sveriges Arbetsterapeuter) 
• Peter Hult, IMT (Sveriges Ingenjörer) 
• Christina Ekerfelt, IKE (SULF) 

 

Suppleanter i den ordning de kallas in: 

1. Anders Hallqvist, IBL (SULF) 
2. Åsa Borg, UF:s kansli (DIK) 
3. Joakim Ekström, ITN (SULF, Sveriges Ingenjörer) 

 

 

180108 SACO-S-rådets valberedning: 

Martin Eneling, Michael Hörnquist, Elisabeth Samuelsson och Kristian Sandahl  
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Åsa Borg 
Mitt arbete som kommunikatör innebär att utveckla förutsättningar 
och strukturer för den interna kommunikationen på 
Universitetsförvaltningen. Jag ansvarar för förvaltningens intranät och 
ger stöd till chefer och medarbetare inom kommunikation. Viktiga 
frågor för mig i min roll som fackligt förtroendevald inom SACO är till 
exempel arbetsmiljö, kommunikation och verksamhetsutveckling. 

 

 

 

Christina Ekerfelt 
Jag är professor vid IKE och har mångårig erfarenhet som chef på olika 
nivåer och dessförinnan som programansvarig, 
forskarutbildningsstudierektor och förstås från forsknings- och 
undervisningsverksamheten. När jag fick frågan om jag ville engagera 
mig inom SULF och SACO-S tyckte jag det lät intressant och 
spännande. Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är 
arbetsmiljöfrågor och då särskilt den sociala och organisatoriska 
arbetsmiljön. Som i alla nya uppdrag kommer jag att behöva orientera 

mig i styrelsens arbete, men hoppas att mina erfarenheter och kunskaper från mina många år vid LiU 
kan komma till nytta. 

 

 

Anders Hallqvist  
Jag är Lektor på IBL och arbetar bl.a. som ansvarig för 
folkhögskollärraprogrammet. Jag behöver nog orientera mig lite i 
styrelsens arbete innan jag vet vad som blir mina huvudintressen men 
jag tycker att det är angeläget att vi har en god dialog med 
medlemmarna och är också intresserad av frågor som rör arbetsmiljö, 
arbetstid och en rättvis resurstilldelning.  

 

 

 



Peter Hult 
Jag arbetar som forskningskoordinator på Institutionen för medicinsk 
teknik. Jag började på LiU omkring 1995 och har doktorerat inom 
fysiologisk mätteknik. Efter disputation har jag i huvudsak arbetat 
med samverkansfrågor och har drivit några större projekt för 
samverkan mellan akademi, vård och näringsliv inom medtech-
området. Utanför LiU arbetar jag en del politiskt och har några 
kommunala uppdrag. Jag har alltid brunnit för rättvisefrågor där allas 
röst är viktig och där alla ges lika möjligheter oavsett vem man är, 
dessa frågor kommer att vara lika viktiga för mig inom ramen för mitt 
SACO-uppdrag.”  

 

 

 

Carina Wennerholm  
Jag är i grunden sjuksköterska och har arbetat som universitetsadjunkt 
på Avdelning för Omvårdnad, IMH sedan år 2000. Sedan 2011 har jag 
varit doktorand i Allmänmedicin och disputerade den 29 september 
2017. 

Började min karriär inom facket med att sitta i valberedningen för 
SULF:s styrelse och har sedan ett par år tillbaka varit ledamot i 
SULF:s styrelse. Tycker det fackliga arbetet varit stimulerande, roligt 
och framför allt så lärorikt. Har alltid vetat att universitetet har rykte 

om sig att ha en säregen och bristfällig arbetsmiljö, vilket jag under mina år på universitetet själv 
erfarit. Har också sett medarbetare fara illa av för mycket och gränslöst arbete med allt mer 
krävande och kräsna studentgrupper. Ledarskapet har ofta varit bristfälligt, okunnigt och 
frånvarande, vilket innebär att den anställde blir lämnad ensam i en tuff arbetssituation. Det finns 
mycket som behöver förbättras och utvecklas för våra medlemmar, vilket jag upplever som en stor 
och stimulerande utmaning att få ta tag i. 
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