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Verksamhetsberättelse	  	  
	  
Styrelse:	  Charlotte	  Holgersson,	  ordförande;	  Pia	  Laskar,	  vice-‐ordförande;	  Gunnel	  
Karlsson,	  kassör;	  Irina	  Schmitt;	  Mia	  Liinason;	  Niclas	  Järvklo;	  Tanja	  Joelsson;	  Paulina	  de	  
los	  Reyes;	  Elin	  Andersson;	  Malin	  Rönnblom	  (suppleant).	  
	  
Styrelsen	  har	  under	  verksamhetsåret	  hållit	  sex	  styrelsemöten,	  varav	  fem	  telefonmöten.	  
Ett	  informellt	  lunchmöte	  ägde	  rum	  den	  29	  november	  på	  g12-‐konferensen.	  Den	  nya	  
styrelsen	  hade	  ett	  konstituerande	  telefonmöte	  den	  18	  april	  och	  ett	  upptaktsmöte	  då	  
SGF:s	  närvaro	  på	  g12-‐konferensen	  och	  strategier	  för	  proaktiva	  och	  reaktiva	  strategier	  
för	  hur	  förbundet	  på	  ett	  konkret	  och	  konstruktivt	  sätt	  ska	  kunna	  verka	  för	  ökad	  
förståelse	  för	  det	  genusvetenskapliga	  fältet	  diskuterades.	  
	  
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	  var	  medarrangör	  tillsammans	  med	  Nationella	  sekretariatet	  för	  genusforskning	  för	  
den	  nationella	  konferensen	  för	  genusforskning	  (g12)	  som	  ägde	  rum	  den	  28-‐30	  
november	  2012.	  I	  den	  vetenskapliga	  kommittén	  ingick	  från	  SGF:s	  styrelse	  Malin	  
Rönnblom	  och	  Eva-‐Maria	  Svensson.	  Tanja	  Joelsson,	  Mia	  Liinason	  och	  Irina	  Schmitt,	  som	  
driver	  SGF:s	  postdok-‐	  och	  doktorandnätverk,	  arrangerade	  en	  workshop	  med	  titeln	  
”Mentorskap,	  ledarskap	  och	  nätverksarbete.	  Vad?	  Varför?	  Hur?	  -‐	  En	  praktiskt	  orienterad	  
session	  om	  att	  utnyttja	  och	  utmana	  akademiska	  strukturer”.	  Malin	  Rönnblom	  hoppade	  in	  
istället	  för	  g12:s	  key	  note	  Margrit	  Shildrick,	  professor	  vid	  Linköpings	  universitet,	  som	  
tyvärr	  hade	  fått	  förhinder.	  Tillsammans	  med	  Ulla	  Manns	  pratade	  Malin	  kring	  
genusforskningens	  kritiska	  frågor	  under	  rubriken	  ”I	  foajén	  eller	  på	  scen?	  
Genusforskningen	  anno	  2012”.	  I	  sin	  roll	  som	  ordförande	  höll	  Charlotte	  Holgersson	  ett	  
inlednings-‐	  och	  avslutningstal.	  	  
	  
Nästa	  nationella	  genusforskarkonferens	  kommer	  att	  äga	  rum	  i	  november	  2014.	  Två	  
representanter	  från	  SGF:s	  styrelse	  kommer	  att	  ingå	  i	  den	  vetenskapliga	  referensgruppen	  
till	  konferensen.	  
	  
Styrelsen	  har	  bevakat	  genusforskningens	  villkor	  i	  forskningspropositionen.	  Charlotte	  
Holgersson	  har	  i	  TGV	  och	  i	  Genus	  kommenterat	  genusforskningens	  frånvaro	  i	  
regeringens	  forskningsproposition.	  Den	  10	  december	  2012	  skickade	  Styrelsen	  ett	  brev	  
till	  VR:s	  generaldirektör	  Mille	  Millnert	  för	  att	  uppmärksamma	  genusforskningens	  behov	  
av	  särskilda	  satsningar	  och	  en	  allmän	  höjning	  av	  genuskompetensen	  i	  VR:S	  
beredningsgrupper	  -‐	  i	  synnerhet	  för	  att	  kunna	  göra	  kvalificerade	  bedömningar	  av	  
genusvetenskapliga	  ansökningar.	  Styrelsen	  erbjöd	  även	  VR	  stöd	  i	  fortsatta	  diskussioner	  
om	  genusforskningens.	  
	  
I	  samband	  med	  ett	  beslut	  om	  att	  lägga	  ner	  bl.a.	  genusvetenskapliga	  kurser	  vid	  Malmö	  
högskola	  har	  SGF	  skrivit	  ett	  öppet	  brev	  till	  Malmö	  högskolas	  rektor	  och	  styrelse	  i	  vilket	  
styrelsen	  kritiserar	  beslutet.	  Brevet	  skickades	  den	  19	  februari	  2013	  och	  cirkulerades	  
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även	  på	  genuslistan.	  Charlotte	  Holgersson	  kommenterade	  också	  beslutet	  i	  Nationella	  
sekretariatet	  för	  genusforsknings	  webtidning	  genus.se	  vecka	  8.	  	  
	  
Styrelsen	  har	  påbörjat	  arbetet	  att	  utarbeta	  proaktiva	  och	  reaktiva	  strategier	  för	  hur	  
förbundet	  på	  ett	  konkret	  och	  konstruktivt	  sätt	  ska	  kunna	  verka	  för	  ökad	  förståelse	  för	  
det	  genusvetenskapliga	  fältet.	  Ett	  underlag	  för	  2013-‐14	  års	  styrelse	  att	  arbeta	  vidare	  
utifrån.	  
	  
SGF	  blev	  inbjudna	  att	  delta	  i	  en	  s.k.	  Genusdialog	  mellan	  genusforskare	  och	  
Riksdagspolitiker	  om	  genus	  i	  skolan	  den	  13	  februari	  2013.	  Genusdialogen	  ordnades	  av	  
GI,	  LiU-‐ÖU	  Institut	  för	  tematisk	  genusvetenskap	  13	  februari.	  Niclas	  Järvklo	  
representerade	  SGF	  vid	  denna	  genusdialog.	  	  
	  
	  
Medlemsrekrytering	  
Styrelsen	  har	  fortsatt	  att	  arbeta	  för	  att	  rekrytera	  medlemmar.	  I	  samband	  med	  g12-‐
konferensen	  togs	  en	  ny	  flyer	  och	  en	  roll-‐up	  fram	  med	  hjälp	  av	  Frida	  Lundberg	  på	  
Nationella	  sekretariatet	  för	  genusforskning.	  En	  text	  om	  SGF	  fanns	  med	  i	  konferensboken	  
på	  g12.	  Styrelsen	  bemannade	  ett	  bord	  under	  g12	  där	  intresserade	  kunde	  skriva	  upp	  sig	  
för	  att	  bli	  medlemmar	  i	  SGF.	  Ca	  14	  stycken	  anmälde	  sig	  och	  fick	  sedan	  en	  avi	  från	  
Nätverkstan.	  
	  
Innehållet	  på	  SGF:s	  hemsida	  har	  uppdaterats	  under	  året	  men	  då	  Elin	  Andersson	  som	  
skulle	  vara	  ansvarig	  för	  webben	  inte	  kunde	  fullfölja	  sitt	  styrelseuppdrag	  på	  grund	  av	  ett	  
nytt	  jobb	  har	  arbetet	  med	  utvecklandet	  av	  hemsidan	  stannat	  av	  –	  tidigare	  ansvarig	  (Pia)	  
har	  kvarstannat	  som	  sidans	  bevakare.	  Nytt	  är	  dock	  att	  en	  Nyhetsblogg	  införts	  istället	  för	  
det	  gamla	  arkivet.	  Detta	  för	  att	  sidans	  besökare	  lätt	  ska	  kunna	  orientera	  sig	  i	  vad	  vi	  
engagerat	  oss	  i.	  
	  
Samarbetet	  med	  TGV	  har	  fungerat	  bra	  och	  Charlotte	  Holgersson	  har	  skrivit	  en	  notis	  i	  tre	  
nummer	  av	  TGV	  varav	  det	  ena	  tillsammans	  med	  Malin	  Rönnblom.	  Rutinerna	  med	  
Nätverkstan	  har	  också	  börjat	  finna	  sina	  former.	  
	  
Postdoktor	  och	  doktorandnätverk	  
Postdok-‐	  och	  doktorandnätverkets	  stora	  insats	  under	  året	  var	  workshopen	  med	  titeln	  
”Mentorskap,	  ledarskap	  och	  nätverksarbete.	  Vad?	  Varför?	  Hur?	  -‐	  En	  praktiskt	  orienterad	  
session	  om	  att	  utnyttja	  och	  utmana	  akademiska	  strukturer”.	  Syftet	  med	  workshopen	  är	  
att	  undersöka	  vad	  mentorskap	  innebär,	  varför	  det	  skulle	  vara	  bra	  för	  genusforskare	  att	  
ägna	  sig	  åt	  det	  och	  i	  så	  fall	  hur.	  	  
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BILAGA	  
Verksamhetsplan	  Sveriges	  genusforskarförbund	  2012-‐2013	  
	  
	  
Forskningspolitik	  
SGF	  står	  som	  medarrangör	  för	  den	  nationella	  konferensen	  för	  genusforskning	  (g12)	  
tillsammans	  med	  Nationella	  sekretariatet	  för	  genusforskning.	  Konferensen	  äger	  rum	  den	  
28-‐30	  november	  2012.	  	  
	  
Styrelsen	  håller	  sig	  a	  jour	  med	  debatten	  i	  media	  om	  genusforskningen,	  bevakar	  
genusforskningens	  villkor	  i	  forskningspropositionen	  och	  i	  hur	  forskningsråden	  fördelar	  
forskningsmedel.	  	  
	  
Styrelsen	  kommer	  att	  arbeta	  fram	  både	  proaktiva	  och	  reaktiva	  strategier	  för	  hur	  
förbundet	  på	  ett	  konkret	  och	  konstruktivt	  sätt	  ska	  kunna	  verka	  för	  ökad	  förståelse	  för	  
det	  genusvetenskapliga	  fältet.	  
	  
Medlemsrekrytering	  
Fasta	  rutiner	  för	  välkomstbrev,	  påminnelser	  och	  medlemsutskick	  kommer	  fortsätta	  att	  
utvecklas.	  	  
	  
Styrelsen	  fortsätter	  att	  arbeta	  lokalt	  för	  att	  rekrytera	  medlemmar.	  Styrelsen	  kommer	  
särskilt	  att	  fokusera	  sina	  insatser	  på	  att	  synliggöra	  SGF	  vid	  den	  nationella	  konferensen	  
för	  genusforskning	  (g12).	  Ny	  flyer	  och	  annat	  material	  kommer	  att	  tas	  fram	  till	  detta	  
tillfälle.	  
	  
Arbetet	  med	  utvecklandet	  av	  SGF:s	  hemsida	  kommer	  att	  fortsätta.	  
	  
Postdoktor	  och	  doktorandnätverk	  
Nätverken	  fortsätter	  att	  etablera	  sin	  verksamhet	  genom	  att	  bl.a.	  organisera	  en	  workshop	  
i	  samband	  med	  den	  nationella	  konferensen	  för	  genusforskning	  (g12).	  
	  


