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Forskningspolitik
SGF fortsätter att bevaka genusforskningens villkor och betydelse genom att:
• Fortsätta arbetet med ”krisberedskap” när genusforskares verksamhet på olika
sätt äventyras och med att skapa medvetenhet hos universitets- och
högskoleledningar om att hot och hat mot genusforskare och andra maktkritiska
forskare är en arbetsgivarfråga som bör tas på allvar,
• Fortsätta att synliggöra och informera om genusforskningens roll och villkor på
svenska lärosäten,
• Medverka i olika samtal om forskningspolitik, bl.a. bevaka formuleringar kring
genusforskning i forskningspolitiken, fortsätta arbete i den nationella
påverkansplattformen tillsammans med Vetenskap & Samhälle, bevaka
betänkande från Strut-utredningen,
• Agera genom skrivelser, debattinlägg och möten/uppvaktningar,
• Diskutera vidare hur SGF kan erbjuda Vetenskapsrådet stöd i integreringen av
genusperspektiv i forskning.
Nätverk
SGF fortsätter 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,
• Medverka i den vetenskapliga kommittén för NORA konferensen,
• Stödja aktiviteter som doktorand och postdoktor nätverket samt lokalföreningen
i Umeå initierar,
• Uppmuntra och stödja bildandet av andra lokalföreningar.
Ekonomi och organisation
En översyn av ekonomin görs i syfte att generera mer resurser till styrelsearbete,
aktiviteter, nätverksarbete och medlemsvärvning. Ansökningar om verksamhetsstöd
från MUCF och andra finansierande organisationer kan exempelvis skickas in. Styrelsen
ska också fortsätta utveckla sitt arbetssätt för att skapa ett mer hållbart och
inkluderande styrelsearbete.
Medlemsrekrytering
Styrelsen fortsätter att arbeta för att rekrytera fler medlemmar. Styrelsen fortsätter att
uppdatera hemsidan, skriva krönikor i TGV och vara aktiv på facebook. Då det visat sig
vara svårt att få till utskick av medlemsbrev ska styrelsen se över de olika kanalerna för
medlemskommunikation.
Postdoktor och doktorandnätverk
Postdoktor och doktorandnätverket ska hitta sätt att knyta till sig en större arbetsgrupp
och fortsätta organisera arrangemang för juniora forskare.
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Andra samarbeten
SGF ska fortsätta att utveckla det befintliga samarbetet med Sekretariatet, TGV och
NORA. Under kommande verksamhetsår bör fokus ligga dels på förslaget att Föreningen
TGV ska uppgå i SGF, dels på NORA konferensen och den nationella
genusforskarkonferensen. I mån av tid kan även samarbete med andra
genusforskarsammanslutningar såsom Genusakademien och andra besläktade
föreningar såsom Nordisk förening för forskning om män och maskuliniteter (NFMM)
och andra internationella organisationer utforskas.
Lokalavdelningen i Umeå
Lokalavdelningen ska fortsätta organisera arrangemang för att främja
genusforskningens och genusforskarnas intressen i Umeå med omnejd.

