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SULF/ Högskolan Dalarna

Verksamhetsplan 2021
Övergripande prioritering
Föreningens prioriteringar och mål i förhållande till SULF:s Vision 2030, kongressperiodens
verksamhetsinriktning och verksamhetsplan.

SULF-föreningen vid Högskolan Dalarna kommer att fortsätta att prioritera anställlningsvillkor (t ex
arbetstidsavtalet) och arbetsmiljöfrågorna. Detta är särskilt aktuellt med tanke på de stora
organisationsförändringar som sker under 2021.Vi finner också att vi har stöd för det från våra
medlemmar.

Rekrytering
Mål för föreningens rekryteringsverksamhet (gärna konkreta och utvärderingsbara)

Under 2021 ska vi fortsätta med att synliggöra SULF-föreningen på Högskolan Dalarna. Det
långsiktiga målet är att SULF ska uppfattas som det självklara valet för universitetslärare, forskare och
doktorander för att på så vis öka antalet medlemmar. Antalet SULF-medlemmar ökar också på HDa
såsom nedan siffror anger (i parentes anges antalet dubbelanslutna).
2020
210 (59)

2019
209 (47)

2018
199 (48)

2017
179 (55)

2016
184 (59)

2015
177 (53)

2014
176 (40)

Aktiviteter

1. Sätta upp affischer på kylskåp och vid kopieringsmaskiner. Varje månad bör vi ta upp en specifik
fråga varför man ska vara med i SULF eller korta budskap som "Thank you for being a member". De
bör vara på både svenska och engelska.
2. Gå runt med fikavagn på SULF-dagen och sprida information om SULF om Coronasituationen
tillåter.
3. Bjuda in icke-medlemmar till lunchseminarium om "Lärares arbetsvillkor och arbetsmiljö".
4. Presentera SULF vid de introduktionsträffar för nyanställd personal som anordnas av arbetsgivaren
höst och vår.
5. Utveckla digitala kommunikationskanaler och aktivitetr med befintliga och presumptiva medlemmar.
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Medlemsvård
Mål för föreningens medlemsvårdande verksamhet (gärna konkreta och utvärderingsbara).
Målet under det kommande året är att:
- uppmärksamma de frågor som våra medlemmar pekat på som viktiga (Retendo, arbetstidsavtal, mm)
- ta upp dessa frågor till diskussion på lunchseminarium
- tillse att Saco-S föreningen involveras i hanteringen av dessa frågor
- höra efter på årsmötet i mars om det finns ytterligare idéer medlemmarna vill att vi driver/uppmärksammar

Aktiviteter

- Årsmöte i mars i Falun.
- Digitalt lunchseminarium 4 maj på temat "Lärares arbetsvillkor och arbetsmiljö".
- Om Corona-situationen tillåter gå runt med fikavagn på SULF-dagen i oktober och prata med
medlemmar.
- Digital lunchföreläsning i november på temat "Rättigheter och skyldigheter för dig som är doktorand”
-Digital föreläsning på temat "Lärarens rätt till utbildningsmaterial"

Opinionsbildning
Mål för föreningens opinionsbildning (gärna konkreta och utvärderingsbara)

Aktiviteter

Löpande sprida kunskap om de fyra förutsättningarna som föreningens styrelse har identifierat som
viktiga i arbetet med att utveckla Högskolan Dalarna.
- Anställ de allra bästa
- Gör det möjligt att fokusera på kärnuppgifterna forskning och utbildning
- Erkänn lärare och forskare som experter på forskning och utbildning
- Ge lärare och forskare förutsättningar att fortsätta att vara bra

3

SULF/ Högskolan Dalarna
Styrelseintern verksamhet
Mål för föreningens styrelseinterna verksamhet (gärna konkreta och utvärderingsbara)

Målet är att samtliga i styrelsen har kompetens och "insatthet" i vad som är SULF-föreningens roll samt
arbetar för att uppnå verksamhetsmålen för 2021.

Aktiviteter

- Ledamöter ska delta i kurser och konferenser som anordnas på central nivå.
- Styrelsen ska sammanträda vid fem tillfällen: i mars, maj/juni, september, november och januari. På
det första mötet (det konstituerande mötet) ska bland annat följande behandlas: val av vice ordförande,
val av sekreterare, information och diskussion om styrelsens uppdrag.

Övrig verksamhet
Beskriv mål för verksamheten (gärna konkreta och utvärderingsbara)

Aktiviteter
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Budget 2021
Kostnader förknippande med rekryterande, medlemsvårdande och
opinionsbildande aktiviteter
Aktivitet

Kostnad

Hempaket i samband med årsmötet

5 000,00 kr

Hempaket i samband med lunchseminariet

5 000,00 kr

Fikavagn på SULF-dagen

3 000,00 kr

Lunchföreläsning i november med förtäring

3 000,00 kr

Summa (aktiviteter)

16 000,00 kr

Styrelseinterna aktiviteter
Aktivitet

Kostnad

Fika i samband med styrelsemöten, avtackningar och andra mindre kostnader

1 500,00 kr

Summa (styrelse internt)

1 500,00 kr

Antal i styrelsen
Kostnad per styrelsemedlem

5
300,00 kr

Summa för föreningens budget

17 500,00 kr

