Sveriges genusforskarförbund 2016-2017

Verksamhetsberättelse 2016-2017
Styrelse: Fredrik Bondestam; Sara Edenheim (suppleant); Mathias Ericsson; Amund
Hoffart (adjungerad); Charlotte Holgersson (vice-ordförande); Silje Lundgren; Lena
Martinsson (ordförande); Diana Mulinari; Anna Olofsdotter Lööf; Linda Sandberg
(kassör); Sofia Strid; May-Britt Öhman
Styrelsemöten: Styrelsen har under verksamhetsåret hållit åtta styrelsemöten:
2017: 11 januari, 14 februari, 29 mars, 17 maj (IRL), 20 juni, 11 september, 17 oktober
Styrelsens arbete har under 2017 präglats av diskussioner kring vikten av men också
situationen för genusforskare och andra kritiska forskare i och utanför Sverige i tider
som präglas av en ökad normalisering av främlingsfientlighet och nationalism och
tydliga hot mot opinionsbildare och forskare. Styrelsen har också fortsatt sitt arbete
med att bevaka forskningspolitiken. Vidare har styrelsen fortsatt att utreda frågan om
förbundets ekonomi och ett närmande mellan Föreningen TGV och SGF.
Den lokala föreningen i Umeå arrangerade en mycket lyckad och välbesökt aktivitet, ”En
dag om genusforskning”, den 12 april i samarbete med Umeå centrum för genusstudier
(UCGS) och Umeå kommun. Dagen bestod av panelsamtal som modererades av SGF:s
ordförande Lena Martinsson, på temat Genusforskningens möjligheter, villkor och
utmaningar med bl.a. den nytillträdde rektorn för Umeå universitet, och ett
Genusmaraton i två parallella sessioner med forskare från alla fyra av universitets
fakulteter samt tre posters/video (se program för dagen i bilaga). Dagen avslutades med
mingel. Styrelsen ser lokalgruppens initiativ som en modell som kan följas av SGF
medlemmar vid andra universitet.
Den verksamhetsplan som styrelsen har arbetat utifrån har haft rubrikerna:
Forskningspolitik, Krisgrupp, Doktorand- och postdoktornätverk, Ekonomi och
organisation, Medlemsrekrytering, Postdoktor- och doktorandnätverk, Andra
samarbeten och Lokalavdelningen i Umeå. Verksamheten kommer att sammanfattas
under dessa rubriker. Verksamhetsplanen finns som bilaga.
Forskningspolitik
Skrivelse om genus i forskningspolitiken: SGF besvakar den slutgiltiga skrivelsen om
genus i forskningsfinansieringspolitiken. Styrelsen diskuterar även att erbjuda
Vetenskapsrådet ett internt seminarium om hur genusperspektiv kan integreras i
forskning.
Remissvar till STRUT: Styrelsen har diskuterat utredningen styr- och resursutredningen
Strut U2017:05 (http://www.sou.gov.se/utredningen-om-styrning-for-starka-ochansvarsfulla-larosaten/). Utredningen ska vara klar 3 december 2018. Styrelsen får
under komande verksamhetsår ta ställning om SGF ska skriva en remiss och skriva in
det i verksamhetsplanen för 2018/19.
Påverkansplattform: SGF deltar 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
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att svenska styrkeområden och utvecklingsbehov möts av utlysningarna i SwafSprogrammet. Som representanter för styrkeområdet genus deltar Fredrik Bondestam,
Nationella sekretariatet för genusforskning, Charlotte Holgersson för SGF, Liisa Husu
(OrU) och Paula Wennberg (LTU). Under hösten arbetar påverkansplattformen med att
skriva ett inspel om EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation (FP9).
Krisgruppen: SGF har initierat ett arbete för att synliggöra genusforskarnas erfarenheter
av hot, trakasserier, våld och andra former av utsatthet. Styrelsen har haft en
arbetsgrupp, den s.k. ”Krisgruppen”, bestående av Fredrik Bondestam, Mathias Ericson,
Charlotte Holgersson och Diana Mulinari, som diskuterat på vilket sätt resultaten från
enkäten om hot och hat mot genusforskare på bästa sätt ska användas och som kommer
att medverka i en workshop om genusforskares och andra maktkritiska forskares
arbetsvillkor som arrangeras i samband med årsmötet 2017.
SGF:s lokalförening i Umeå
Se bilaga 1 för verksamhetsberättelse för SGF:s lokalförening i Umeå.
Doktorand och postdoktornätverket
Doktorand- och postdoktornätverkets arbetsgrupp har förstärkt med adjungeringen av
Amund Hoffart. Arbetsgruppen har påbörjat planeringen av ett event till nästa
genusforskarkonferens. Amund representerade SGF på konferensen ”Men and
Masculinities: Politics, Policy, Praxis”, 14-16 juni 2017 vid Örebro universitet.
Ekonomi och organisation
Ekonomin är stabil. Det har inte skett några större förändringar i utgifter eller intäkter.
För att möjliggöra en så stor uppslutning som möjligt av medlemmar vid årsmötena, har
årsmötet flyttats till hösten istället för på våren. Detta medför att räkenskapsåret gäller
för 1,5 år istället för 1 år.
Styrelsen har under året diskuterat hur förbundet ska kunna förbättra sin ekonomi. I
dagsläget får förbundet endast ett marginellt överskott från medlemsavgifterna när
kostnader för hantering av medlemslistan och TGV samt avgifter för bank- och
webbplats har betalats. Detta överskott täcker knapp en resa för en styrelseledamot till
ett möte varför det inte bara blir svårt att arrangera styrelsemöten ”in real life” utan
också andra event som förutsätter resor och övernattningar. Möjligheterna att utföra
föreningens uppdrag begränsas starkt. Styrelsen föreslår till kommande styrelse att
söka medel från olika fonder och organisationer, bl.a. MUCF.
Medlemsrekrytering
Medlemsantalet har varit tämligen stabilt. Styrelsen genomförde en
medlemsrekryteringskampanjen i samband med g16 och fick gott gensvar. Inget
medlemsbrev skickades ut då styrelsen har fokuserat på andra kanaler för sin
kommunikation med medlemmarna. Hemsidan har uppdaterats och styrelsen har skrivit
krönikor i TGV. May-Britt Öhman har varit aktiv med att posta information på
förbundets facebook-sida vilket också resulterat i ökad trafik på den sidan.
Andra samarbeten
Nationella sekretariatet för genusforskning: SGF har fortsatt ett nära samarbete med
sekretariatet, både i frågor om forskningspolitik och arrangerande av gemensamma
aktiviteter. Under verksamhetsåret har SGF och sekretariatet samarbetat i
lokalföreningen i Umeå i samband med arrangemanget ”En dag om genusforskning” den
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12 april 2017. Samtal har fortsatt med sekretariatet om att ordna liknande arrangemang
vid andra lärosäten, bl.a. Göteborgs universitet.
TGV: Under verksamhetsåret har SGF fortsatt skriva en krönika till varje nummer av
TGV. Under 2016 tog Föreningen TGV kontakt med SGF:s styrelse om att eventuellt
införliva Föreningen TGV i SGF. Ett utredningsarbete har pågått under verksamhetsåret
och styrelsen kommer att presentera idén vid årsmötet 2017 och föreslå bildandet av en
arbetsgrupp som få arbeta vidare med att ta fram ett underlag för beslut.
NORA: May-Britt Öhman representerar SGF i NORA:s editorial board och har varit aktiv i
organiserandet av NORA konferensen i Reykjavík, University of Iceland med temat
“Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics”. Konferensen har blivit
uppskjuten till våren 2019.
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/). Under hösten arbetar påverkansplattformen med att skriva
ett inspel om EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation (FP9).
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Bilaga 1
Verksamhetsberättelse 2016-2017 för SGFs lokalavdelning i Umeå
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Sara Carlbaum (ordförande), Lisa
Harryson (kassör), Elisabeth Olivius (ledamot) och Magdalena Sjöberg (ledamot).
Styrelsen har haft regelbundna möten under året (160829, 160920, 161115, 161208,
170110, 170201, 170220, 170404, 070502).
I samband med föregående årsmöte hade styrelsen bjudit in medlemmar till
Stadsvandringen ”I kvinnornas spår”. På grund av dåligt väder ställdes dock
stadsvandringen in. Istället genomfördes stadsvandringen 30 augusti där Kerstin
Norlander guidade oss på en historisk resa om intressanta kvinnor i Umeå och hur de
format staden på ett sätt som inte alltid uppmärksammas. Denna stadsvandring var en
av de första som skedde öst på stan till skillnad från de tidigare som skedde väst på stan.
Vandringen var mycket uppskattad av deltagande medlemmar. Stadsvandringen
avslutades med gemensam fika och mat på Café Göteborg. Med stöd från Sveriges
genusforskarförbund kunde lokalavdelningen stå för kostnaden för fika och mat för
deltagande medlemmar. Totalt rekvirerades 1000 kronor från Genusforskarförbundet
för aktiviteten.
Den huvudsakliga aktiviteten som styrelsen under verksamhetsåret har ägnat sig åt är
att arrangera ett nytt Forskarmaraton eller vad styrelsen kom att kalla för En dag om
genusforskning vid Umeå universitet. Arrangemanget kan i mångt och mycket beskrivas
som det andra av sitt slag. Tidigare Forskarmaraton som lokalavdelningen organiserade
genomfördes 2011 och har legat till grund även för årets upplaga och arrangemang.
Dagen genomfördes den 12 april i samarbete med Umeå centrum för genusstudier
(UCGS) som bekostade lokalhyran och Umeå kommun som finansierade fika till
eftermiddagens mingel. Förmiddagen bestod av ett panelsamtal på temat
Genusforskningens möjligheter, villkor och utmaningar. Som moderator för samtalet
bjöd lokalavdelningen in ordförande för Genusforskarförbundets nationella styrelse
Professor Lena Martinsson från Göteborg. I panelen deltog den nytillträdde rektorn för
Umeå universitet Hans Adolfsson, forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för
genusforskning Kajsa Widegren, tidigare prefekt för UCGS, Professor Ann Öhman och
lokalavdelningens medlem och genusforskare Docent Malin Rönnblom. Panelsamtalet
var mycket välbesökt av främst forskare och anställda vid universitetet. På
eftermiddagen genomfördes ett Genusmaraton i två parallella sessioner, en på engelska
och en på svenska. Ett 20-tal korta 10-minuterspresentationer genomfördes med
forskare från alla fyra av universitets fakulteter. Under fikat och minglet presenteras
ytterligare tre posters/video (se program för dagen i bilaga). Under eftermiddagen
lockade arrangemanget också fler och andra besökare som studenter och allmänhet.
Styrelsen uppskattar att ett 80-tal personer besökte Genusdagen och det blev ett väldigt
lyckat arrangemang.
Styrelsen har också diskuterat interna arrangemang för lokalavdelningens medlemmar
men beslöt att inte arrangera något mer detta verksamhetsår. I övrigt har styrelsen
diskuterat frågan om ekonomi och varit i kontakt med flera bidragsgivare för att kunna
arrangera Genusdagen och bidra till gemensam fika vid stadsvandring. Arbetet med att
rekrytera nya medlemmar har skett genom att vi inför och under stadsvandringen och
Genusdagen spred information om SGF.
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Bilaga 2
Sveriges Genusforskarförbunds Verksamhetsplan 2016-2017
Forskningspolitik
SGF bör fortsätta att bevaka genusforskningens villkor genom att:
• Fortsätta arbetet med framtagning av krisberedskapsplan,
• Medverka i olika samtal om forskningspolitik: delta i symposium om
forskningspolitik arrangerat av sekretariatet, fortsätta arbete i den nationella
påverkansplattformen tillsammans med Vetenskap & Samhälle,
• Agera genom skrivelser, debattinlägg och möten/uppvaktningar: skrivelse om
genus i forskningspolitiken tillsammans med Nationella sekretariatet för
genusforskning.
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.
Aktiviteter i linje med detta är:
• Medverka som medarrangör till nästa nationella konferens för genusforskning,
• Stödja aktiviteter som doktorand och postdoktor nätverket samt lokalföreningen
i Umeå initierar.
Ekonomi och organisation
Det strategiarbete som 2014-2015 års styrelse påbörjade bör fortsättas. Syftet är att
skapa ett mer hållbart och inkluderande styrelsearbete. Nya arbetssätt med
utskott/arbetsgrupper som består av både styrelseledamöter och medlemmar bör
fortsätta. Det virtuella arkivet av kallelser/protokoll/skrivelser mm ska fortsätta att
uppdateras och utvecklas.
Medlemsrekrytering
Styrelsen bör fortsätta att arbeta för att rekrytera fler medlemmar. Två särskilda
aktiviteter kommer att genomföras:
• Medlemsbrev: Styrelsen skickar ut ett eller två medlemsbrev per termin och
informera medlemmar om förbundets aktiviteter,
• Styrelsen fortsätter att utveckla hemsidan och facebook-gruppen.
Postdoktor och doktorandnätverk
Postdoktor och doktorandnätverket ska fortsätta organisera arrangemang för juniora
forskare.
Andra samarbeten
SGF ska fortsätta att utveckla det befintliga samarbetet med Sekretariatet, TGV och
NORA. I mån av tid kan även samarbete 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 utforskas.

Sveriges genusforskarförbund 2016-2017
Lokalavdelningen i Umeå
Lokalavdelningen ska fortsätta organisera arrangemang för att främja
genusforskningens och genusforskarnas intressen i Umeå med omnejd.

