Berättelse över Professionsförbundets verksamhet 2015

Professionsförbundets styrelse består av ordförande och åtta ledamöter. Vid
årsmötet 2015 valdes Ylva Hasselberg till ordförande. Övriga ledamöter som
valdes är Shirin Ahlbäck, Henrik Björck, Sverker Gustavsson, Mats Hyvönen,
Magnus Nilsson, Sharon Rider, Inge-Bert Täljedal och Alexandra Waluszewski.
Under verksamhetsåret 2015 har professionsförbundets styrelse sammanträtt
sammanlagt sex gånger och kommer att sammanträda ytterligare en gång efter
att denna årsberättelse sammanställts. Styrelsen konstituerade sig i juni 2015 och
sedan dess har den med undantag för sommarmånaderna träffats ungefär var
sjätte vecka. Styrelsemötena fungerar som en arena för informationsspridning och
informell diskussion av för sektorn gemensamma problem och frågor.
Följande specifika frågor har behandlats av styrelsen:
• Opinionsbildning till förmån för professionalism i det svenska samhället. Vi
har publicerat en debattartikel i Dagens Industri. Enskilda ledamöter har
också publicerat artiklar i konstellation med andra nätverk.
• Frågan om utbildning och nätverksbyggande för lärarrepresentanter i
högskolestyrelser. Vi har på denna punkt inlett ett samarbete med SULF.
• Tre remissyttranden, varav två gällt utredningen Ledningsfunktoner i
högskolan och en rapporten Värdefull vård i Svenska Läkarsällskapets regi.
• Vi har arrangerat en paneldebatt på ämnet Lärarnas professionalism och
möjlighet till att utöva yrkesomdömet i den svenska skolan, 5 november.
• Vidare har styrelsen i samarbete med Skytteanska samfundet i Umeå
arrangerat symposiet ”Professionalitet och kollegialitet i styrningen av
högre utbildning och forskning”, 22 oktober.

Utöver detta har styrelsens ledamöter vid ett flertal tillfällen varit ute på olika
orter och i olika sammanhang informerat om Professionsförbundet samt om
tillståndet för professionalism i det svenska samhället.
Det gångna verksamhetsåret har präglats av det digra arbetet med att sakligt
belysa problemen med och bygga upp opinion mot ledningsutredningen.
Styrelsen har hittills inte använt någon större del av de tillgängliga ekonomiska
resurser som stått till förfogande genom medlemsavgiften. De tillgängliga
medlen är för begränsade för att få någon större betydelse och räcker varken
till lokalhyror, resor eller andra resurser som förbundet skulle kunna ha
användning av. Vi ser däremot ett stort behov av att få in fler medlemmar för
att skapa tyngd åt den opinionsbildande verksamheten. Därför har styrelsen
beslutat rekommendera årsmötet att för obestämd tid avstå från att ta in
medlemsavgifter. Större projekt får i så fall finansieras genom
gräsrotsfinansiering.
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