Sveriges genusforskarförbund 2014-2015

Verksamhetsberättelse 2014-2015
Styrelse: Mathias Ericsson; Paulina de los Reyes; Lovise Haj Brade; Charlotte
Holgersson, ordförande; Tanja Joelsson; Lena Martinsson, vice-ordförande; Linda
Sandberg, kassör; Irina Schmitt; Sofia Strid; Sara Edenheim (suppleant).
Styrelsemöten: Styrelsen har under verksamhetsåret hållit nio styrelsemöten, varav ett
”IRL” på g14 (2014: 7 april, 23 april, 19 juni, 25 augusti, 22 september, 23 oktober, 27
november, 9 december; 2015: 10 februari). Utöver dessa ordinarie styrelsemöten hölls
ytterligare ett möte den 23 januari, 2015 då styrelsen samlades för att prata om
styrelsens arbete och förbundets strategi på kort och lång sikt.
Den verksamhetsplan som styrelsen har arbetat utifrån har haft rubrikerna:
Forskningspolitik, Nätverk, Ekonomi och organisation, Medlemsrekrytering, Postdoktoroch doktorandnätverk, Andra samarbeten och Lokalavdelningen i Umeå. Verksamhet
kommer att sammanfattas under dessa rubriker, verksamhetsplanen bifogas som bilaga.
Forskningspolitik
Debattartikel om forskningsrådens strategier: Under året har SGF varit medförfattare till
en debattartikel som uppmärksammar forskningsrådens avsaknad av strategi vad gäller
genusforskning. En något förkortad version av debattartikeln publicerades i
Universitetsläraren nummer 7, 2014 som finns tillgänglig på
http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2014/Nummer-7-14/Sverige-saknarstrategi-for-jamstalldhet-i-forskning/
Debattartikeln i sin helhet finns att läsa på SGF:s hemsida där det också går att skriva
under artikeln via länken http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8839
Skrivelse om genus I forskningspolitiken: På initiativ från Nationella sekretariatet för
genusforskning medverkar SGF i en skrivelse om genus i forskningspolitiken till
forskningsberedningen och till ministern för högre utbildning och forskning i vilken
utmaningar och behov samt konkreta förslag till åtgärder beskrivs. Skrivelsen kommer
att skickas under våren 2015.
Påverkansplattform: SGF deltar även i en nationell samling för att påverka
delprogrammet Science with and for Society (SwafS) inom EU:s Horisont 2020 i syfte att
öka svenskt deltagande. Denna s.k. nationella påverkansplattsformen samordnas av
föreningen Vetenskap & Allmänhet. Målet är att utveckla en handlingsplan för
påverkansarbete så att svenska styrkeområden och utvecklingsbehov möts av
utlysningarna i SwafS-programmet. Som representanter för styrkeområdet genus deltar
Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning, Charlotte Holgersson
för SGF, Liisa Husu (OrU) och Paula Wennberg (LTU).
Enkät och panelsamtal om forskningsrådens strategier: Inför g14 skickade SGF och
lokalföreningen i Umeå ut två frågor till de stora forskningsråden (VR, FORTE, FORMAS,
VINNOVA och RJ). Frågorna löd: 1. Hur fördelas ansökningar inom genusvetenskap
respektive ansökningar med genusperspektiv inom andra ämnesområden i
beredningsgrupper?
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2. Hur säkerställer ni att dessa ansökningar bedöms av personer med kompetens på
fältet? Svaren sammanställdes, redovisades och diskuterades på g14 under ett
panelsamtal (se under punkten Nätverk/g14). SGF kommer att i någon form återkoppla
resultaten till forskningsråden under kommande verksamhetsår.
Nätverk
g14: SGF stod som medarrangör för den nationella genusforskarkonferensen ”g14 – att
utmana makten” som gick av stapeln i Umeå, den 26-28 november 2014. I det
vetenskapliga rådet ingick Charlotte Holgersson och Paulina de los Reyes som
representanter från SGF. Även Lena Martinsson satt med i det vetenskapliga rådet.
Aktiviteter på själva konferensen:
• Tanja Joelsson och Sofia Strid hälsade deltagarna välkomna å SGF:s vägnar
• Doktorand- och Postdoktornätverket ordnade panelsamtal med rubriken "Finns
det feministiska sätt att publicera sig?- om publiceringshets, akademiska villkor
och feministisk solidaritet”.
• SGF tillsammans med lokalföreningen i Umeå höll ett panelsamtal före
middagsbuffén på Bildmuséet om forskningsrådens strategier vad gäller
genusforskning. Panelen bestod av Malin Rönnblom, Charlotte Holgersson, Anna
Wahl, Kerstin Alnebratt och Fredrik Bondestam. Före panelsamtalet
presenterades kort förbundets verksamhet av ledamöter från förbundsstyrelsen
och lokalföreningens verksamhet av ordförande Lisa Harryson.
• SGF och TGV delade ett bord på Folkets Hus där konferensen ägde rum.
• Charlotte Holgersson deltog i det avslutade panelsamtalet på Folkets Hus.
Doktorand och postdoktornätverket
Doktorand- och postdoktornätverket ordnade panelsamtal på g14 med rubriken "Finns
det feministiska sätt att publicera sig?- om publiceringshets, akademiska villkor och
feministisk solidaritet”, den 27 november 2014. Diskussionerna kretsade kring de
ökade kraven på externa forskningsmedel, snabba resultat, publicering i högt rankade
internationella tidskrifter och vad detta gör med feministiska, juniora forskare.
Panelsamtalet var välbesökt och det finns planer på ev. temanummer eller gemensam
text i TGV utifrån samtalet.
Ekonomi och organisation
Strategidag: Styrelsen träffades den 23 januari, 2015, i Stockholm för att prata om
styrelsens interna organisation och om vilka delar av verksamheten som bör prioriteras
på kort och lång sikt. Styrelsen listade olika typer av löpande arbetsuppgifter och
fördelade dessa på olika funktioner inom styrelsen. Styrelsen gick även igenom
verksamheten och diskuterade vilka aktiviteter borde prioriteras på 1-års, 3-års och på
5 års sikt. Aktiviteter på 1 års sikt kommer att redovisas i den föreslagna
verksamhetsplanen för 2015-2016.
Medlemsrekrytering
Hemsidan: SGF:s hemsida har nu flyttats till Wordpress för att förenkla för styrelsen att
lägga ut information på hemsidan. Layouten och informationen har också uppdaterats.
Se vidare: http://www.genusforskning.org/
Facebook-grupp: SGF har också startat en grupp på Facebook:
https://www.facebook.com/genusforbundet?ref=bookmarks
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Mailadress: SGF har numera också en mailadress genusforbundet@gmail.com
Bord på g14: SGF hade ett bord tillsammans med TGV på Folkets Hus under g14. Vid alla
pauser stod någon/några styrelseledamöter och informerade om SGF, delade ut fina
pins och värvade medlemmar.
Medlemsbrev: Styrelsen har nu uppdaterat maillistan till alla medlemmar och har
skickade ut ett medlemsbrev i december 2014. Detta medlemsbrev har också lagts ut på
SGF:s hemsida http://www.genusforskning.org/kara-sgf-medlem/
Andra samarbeten
Nationella sekretariatet för genusforskning: SGF har fortsatt ett nära samarbete med
sekretariatet, både i frågor om forskningspolitik, arrangerande av gemensamma
aktiviteter såsom g14 och genom att SGF får praktiskt stöd från sekretariatet t.ex. layout
av trycksaker. Mathias Ericsson har också under året utsetts till SGF:s representant i
sekretariatets Expertråd.
TGV: Under verksamhetsåret har SGF fortsatt att utveckla samarbetet med TGV, bl.a.
genom gemensamt bord på g14, medverkan i en workshop som TGV arrangerade på g14
och stående kort krönika från SGF:s ordförande i varje nummer av TGV.
NORA: SGF har nu en ny representant, Sofia Strid, i NORA:s editorial board som också är
styrelseledamot.
Vetenskap & Allmänhet: SGF har ett samarbete med den ideella föreningen Vetenskap &
Allmänhet kring en nationell påverkansplattformen (se ovan under rubriken
Forskningspolitik och V&A:s hemsida http://v-a.se/projekt/svensk-plattform-for-attpaverka-horisont-2020/)
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Bilaga 1
Sveriges Genusforskarförbunds Verksamhetsplan 2014-2015
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
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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
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.

