Sveriges genusforskarförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014
Styrelse: Charlotte Holgersson, ordförande; Pia Laskar, vice-ordförande; Gunnel
Karlsson, kassör; Irina Schmitt; Niclas Järvklo; Tanja Joelsson; Paulina de los Reyes;
Linda Sandberg; Lovise Haj Brade; Sara Edenheim (suppleant).
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sex styrelsemöten, samtliga telefonmöten.
Den verksamhetsplan som styrelsen har arbetat utifrån har haft rubrikerna:
Forskningspolitik, medlemsrekrytering och postdoktor- och doktorandnätverk.
Verksamhet kommer att sammanfattas under dessa rubriker, verksamhetsplanen
bifogas som bilaga.
Forskningspolitik
SGF är medarrangör tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning för
den nationella konferensen för genusforskning g14 som kommer att äga rum den 26-28
november 2014 i Umeå. Charlotte Holgersson och Paulina de los Reyes ingår i den
vetenskapliga kommittén som har haft två möten varav ett telefonmöte och ett möte i
Umeå.
Charlotte Holgersson och Paulina de los Reyes deltog vid ett möte i Göteborg den 21 maj,
2013, på initiativ av Nationella sekretariatet för genusforskning dit alla professorer i
genus hade kallats för att diskutera situationen för genusforskningen vid de olika
lärosätena och genusforskningens ställning i forskningspolitiken.
Styrelsen har bevakat genusforskningens villkor i på forskningsråden, särskilt VR.
Charlotte Holgersson deltog i ett möte den 13 december 2013 med
jämställdhetsministern Maria Arnholm tillsammans med Anna Wahl, f.d. ordförande i
den nu nerlagda Expertgruppen för genus vid Vetenskapsrådet, Fredrik Bondestam,
forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning och Kerstin
Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Mötet syftade till
att informera ministern om att forskningsråden saknar strategier för hur
genusforskningen ska hanteras.
Ett resultat av detta möte är en skrivelse i vilken situationen för genusforskningen
beskrivs och ett förslag på ett utvecklingsprojekt för forskningsråden kring hanteringen
av genusforskningen presenteras. Skrivelsen har skickats till den politiske sakkunnige
på Utbildningsdepartementet som också var med på mötet med ministern. Dokumentet
har även spridits via styrelsens nätverk. Fredrik Bondestam, Anna Wahl, Kerstin
Alnebratt och Charlotte Holgersson tar nu även fram ett utkast till debattartikel som
kommer att diskuteras vid årsmötet 7 april, 2014.
Tanja Joelsson och Gunnel Karlsson medverkade i Genusdialog mellan genusforskare
och riksdagspolitiker den 5 februari 2014 och behandlade både genus och trafik samt
genusvetarens arbetsmarknad. Genusdialogen ordnades av GI, LiU-ÖU Institut för
tematisk genusvetenskap.

Medlemsrekrytering
Styrelsen har fortsatt att arbeta för att rekrytera medlemmar. Flera av
styrelsemedlemmarna deltog i montern Träffpunkt Genus och Jämställdhet på Bok &
Biblioteksmässan i Göteborg 26-29 september, 2013. Till exempel stod Tanja Joelsson
på scenen och berättade om sin avhandling och Charlotte Holgersson intervjuade bandet
Könsförrädarna och författaren Kristoffer Folkhammar om betydelsen av
genusforskningen i deras skapande.
Innehållet på SGF:s hemsida har uppdaterats under året. Styrelsen har beslutat att
övergå till publiceringsverktyget Wordpress för att underlätta uppdateringen av
hemsidan. Styrelsen har också säkerställt att det webbhotell som nu anlitas är ett bra
alternativ och inte bör bytas ut.
Samarbetet med TGV har fungerat bra och Charlotte Holgersson har skrivit en notis i tre
nummer av TGV. Dessa notiser har också lagts ut på hemsidan. Rutinerna med
Nätverkstan har fungerat bra.
Charlotte Holgersson medverkade på ett dialogmöte den 14 juni, 2013, på initiativ av
NIKK (nordisk information för kunskap om kön) som sedan 2013 finns på Nationella
sekretariatet för genusforskning. Representanter från NIKK var Maria Grönroos och
Josefine Alvunger och övriga deltagare var Karin Bengtson från jämställdhetsenheten på
Regeringskansliet, Johanna Kumlin från DO, Anna Johansson från KvinnSam, Helena
Spets från SKL och Fredrik Bondestam från NIKK/Sekretariatet.
Under sommaren hade Charlotte Holgersson kontakt med Beate Sløk-Andersen
ordförande i Foreningen for Kønsforskning i Danmark som ville etablera kontakt med
SGF och skriva en ansökan till Nordiska Ministerrådet för finansiering av en workshop
tillsammans med andra nordiska köns-/genusforskningsföreningar vid nordiskt Forum
2014 i Malmö. På grund av tidsbrist kunde SGF inte aktivt delta i ansökningsskrivandet.
Postdoktor och doktorandnätverk
Postdok- och doktorandnätverket ordnar den 14 mars en workshop med rubriken
Feministiska forskare ger ”svar på tal”. Workshopen riktar sig i första hand till
doktorander och nydisputerade forskare och leds av genusforskaren och
vetenskapshistorikern Isabelle Dussauge, Uppsala universitet. Workshopen är ett
samarbete med Föreningen Forum för Feministisk Forskning i Stockholm och initiativet
har fått låna lokaler av Kvinnliga akademikers förening.

