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• Krzysztof Marciniak, ITN (SULF), ordförande  

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

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

• Kjell Karlsson, ITN (Sveriges Ingenjörer) 
• Maria Ewerlöf, IMT (Sveriges ingenjörer)  
• Torbjörn Larsson MAI (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. Annelie Lindström, IKE (SULF)  
2. Joakim Ekström, ITN (Sveriges ingenjörer) 
3. Maria Hedtjärn, IMH (JUSEK) 
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Nya suppleanter 2019 
 

Annelie Lindström 

Annelie Lindström, blir 53 år maj 2019, och är anställd på 
IKE (sedan 1997) som lektor i medicinsk cellbiologi.  

Mina främsta arbetsuppgifter är studierektorskap (sedan 
2010) för forskarutbildning i Medicinsk vetenskap vid IKE 
(ca 250 doktorander), undervisning (framförallt på 

utbildningsprogram för läkare, biomedicinska analytiker och biomedicinare samt i 
pedagogik och handledarskap för blivande docenter) och forskning (inom 
cancerområdet).  

Jag har varit Saco-ombud i LSG vid IKE sedan 2014, ledamot i SULF:s styrelse (2017 
suppleant, 2018 ordinarie) samt med i Saco-gruppen för doktorandfrågor.  

Under min fritid ägnar jag mig gärna åt friluftsliv, paddla kajak och kanot (aktiv i 
Linköpings kanotklubb), dansa bugg och att träna.  

De områden som jag hittills intresserat mig mest för är arbetsmiljö – framför allt 
IT-miljö och IT-stress; Lika Villkor och forskarutbildningens förutsättningar. 

  



 

Maria Hedtjärn 

Mitt namn är Maria Hedtjärn, är 51 år och har jobbat 
på LiU sedan 1998, först några år som Temaintendent 
på Temainstitutionen och nu sedan lång tid tillbaka, 
som Ekonom på IMH (Medfak).  
 

Jag har en civilekonom-examen i botten och har även 
läst kurser inom personalområdet. Jag har alltid haft en passion för 
personalfrågor och viljan att göra skillnad för människor, vilket har vuxit sig 
starkare med tiden. Psykosocial arbetsmiljö, samspel mellan människor i 
arbetslivet osv tycker jag är jättespännande och läser allt jag kommer över 
inom området. Därför har jag på senare år tagit upp mina tidigare studier inom 
personalområdet och kommer att ta en filosofie kandidat-examen till hösten i 
HRM/HRD med inriktning mot sociologi (”Ledning och strategiskt 
personalarbete”).  

Att arbeta 100% och studera på 50% har inte gett så mycket utrymme för andra 
aktiviteter på fritiden, men att träna på Friskis&Svettis hinner jag några gånger i 
veckan.  

I mitt nuvarande arbete får jag inte utlopp för mitt intresse gällande 
personalfrågor och därför har jag försökt hitta andra möjligheter där mitt 
intresse kan göra nytta. Därför blev jag väldigt glad när jag blev erbjuden att 
vara suppleant i Saco-S-rådets styrelse. Jag tycker det ska bli spännande, 
speciellt med tanke på den omorganisation som LiU står inför, d.v.s. 
effektiviseringsutredningen, medfak-utredningen och liknande. Jag ser fram 
emot ett givande år som suppleant i Saco-S-rådets styrelse. 
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