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Forskningspolitik 
SGF bör fortsätta att bevaka genusforskningens villkor genom att: 

 fortsätta arbetet med framtagning av handlingsplan med proaktiva och reaktiva 
strategier 

 sammanställa information om genusforskning till rektorer bör fortsätta som del 
av förbundets proaktiva strategi 

 medverka i olika samtal om forskningspolitik, t.ex. tillsammans med Nationella 
sekretariatet för genusforskning, vid nationella och nordiska konferenser 

 agera genom skrivelser, debattinlägg och möten/uppvaktningar 
 

Nätverk 
SGF bör fortsätta att skapa sammanhang för nätverkande genusforskare emellan 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. 
Några aktiviteter i linje med detta är: 

 Medarrangör till nästa nationella konferens för genusforskning (g14) i Umeå 
2014. I det vetenskapliga rådet ingår Charlotte Holgersson och Paulina de los 
Reyes som representanter från SGF, 

 Doktorand och post doktor nätverket, 
 Utveckling av SGF:s hemsida och en facebook-grupp som kan fungera som ett 

forum för diskussion. 
 
Ekonomi och organisation 
Styrelsen bör diskutera hur mycket resurser SGF behöver för sin verksamhet, hur 
mycket föreningen ska ha som buffert för oförutsedda kostnader, och utarbeta en plan 
på hur föreningen ska fortsätta bygga upp sin ekonomi samt ha som mål att söka medel 
för att t.ex. etablera en reskassa.  
 
Medlemsrekrytering 
Styrelsen bör fortsätta att arbeta för att rekrytera medlemmar. Tre specifika aktiviteter 
kommer att genomföras: 

 Medlemsbrev: Styrelsen skickar ut ett eller två medlemsbrev per termin och 
informera medlemmar om styrelsens aktiviteter, 

 Utveckla facebook-grupp, 
 Riktad satsning till personer som identifierats som potentiella medlemmar: 

kampanj bland TGV:s prenumeranter, kampanj på Bok & Biblioteksmässan och 
g14; andra arenor som t.ex. 8 mars-aktiviteter, Almedalen, SULF. 

 
Postdoktor och doktorandnätverk 
Postdoktor och doktorandnätverket ska fortsätta organisera arrangemang för juniora 
forskare. 
 
Andra samarbeten 
SGF ska fortsätta att utveckla samarbetet med TGV, bl.a. genom att delat i en workshop 
på g14 och även utveckla samarbetet med andra genusforskarsammanslutningar såsom 
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GiG och Genusakademien och andra besläktade föreningar såsom Nordisk förening för 
forskning om män och maskuliniteter (NFMM) och andra internationella organisationer. 
 
Lokalavdelningen i Umeå 
Lokalavdelningen ska fortsätta organisera arrangemang för att främja 
genusforskningens och genusforskarnas intressen i Umeå med omnejd. 
 


