Sveriges genusforskarförbund Verksamhetsplan 2013-2014
Forskningspolitik
SGF kommer att fortsätta att bevaka genusforskningens villkor. Detta kommer att under
2013-14 ske genom att fortsätta arbetet med framtagningen av handlingsplan med
proaktiva och reaktiva strategier; agerande genom skrivelser, debattinlägg, möten och
uppvaktningar; samt medverka i olika samtal om forskningspolitik, t.ex. med Nationella
sekretariatet för genusforskning och genusforskarmiljöer vid högskolor och universitet.
Följande aktiviteter är inplanerade: SGF kommer att delta med representanter i ett möte
om läget i genusforskningen arrangerat av Nationella sekretariatet för genusforskning
den 21 maj och i ett möte med NIKK (Nordiska ministerrådets samarbetsorgan för
kunskap om kön) den 14 juni. SGF kommer också att medverka i Nationella
sekretariatets monter på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg, 26-29 september 2013
och ordna ett event kring forskningsfinansiering tillsammans med de tre
genusvetenskapliga excellence centra.
Genusvetenskaplig verksamhet
SGF kommer att fortsätta att skapa sammanhang där genusforskare kan mötas i syfte att
”främja den vetenskapliga verksamheten inom det genusvetenskapliga forskningsfältet”
och ”stärka självständigt och kritiskt tänkande, professionellt handlande samt god
forskningsetik bland genusforskare” som det står i stadgarna. Ett sådant sammanhang
är den kommande nationella konferens för genusforskning (g14) som arrangeras i Umeå
2014 och där SGF är medarrangörer. Arbetet kommer att påbörjats och i det
vetenskapliga rådet ingår Charlotte Holgersson och Paulina de los Reyes som
representanter från SGF. Ett annat sammanhang är SGF:s hemsida som ska utvecklas så
att det kan fungera som ett forum för diskussion.
Organisation och ekonomi
Styrelsen kommer att utveckla de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna för
SGF:s verksamhet. Kontakten med medlemmarna kommer att förbättras med bl.a.
utskick av medlemsbrev och utveckling av hemsidan. En satsning för att rekrytera nya
medlemmar kommer att genomföras. Samarbetet med TGV och Forum för feministisk
forskning i Stockholm kommer också att vidareutvecklas.
Postdoktor och doktorandnätverk
Nätverket kommer att fortsätta att etablera sin verksamhet genom bl.a. genom att
samorganisera en workshop med Forum för feministisk forskning i Stockholm under
hösten gällande strategier för att hantera akademiska hierarkier. Arrangemanget
kommer att kombineras med ett nätverksmöte.
Ytterligare ett nätverksmöte/arrangemang planeras i Umeå 2014, där nästa nationella
genusforskningskonferens (g14) planeras och där SGF står som medarrangör.
I övrigt planerar nätverket att synliggöra doktoranders och postdoktorers villkor och
förutsättningar i akademin i de arrangemang SGF är delaktig i, samt genom olika
rekryteringsstrategier aktivt medverka för att öka andelen doktorander och
postdoktorer i SGF och nätverket.

