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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2004 
 
Målparagrafen enligt stadgarna lyder som följer. 
 
Förbundet erbjuder universitet och högskolor en gemensam arena för diskussioner och åt-
gärder. Det har till syfte att främja samråd och samverkan mellan universitet och högskolor 
och att agera i frågor av gemensamt intresse. Förbundet verkar för att universitet och hög-
skolor ges goda ekonomiska och organisatoriska förutsättningar och därigenom kan bidra 
till att stärka demokratin och välståndsutvecklingen i Sverige. Det arbetar i förhållande till 
statsmakter och andra organisationer i Sverige, liksom i förhållande till organisationer i 
Norden, Europa och världen i övrigt.  
 
Förbundet arbetar genom framställningar, rekommendationer och uttalanden. Det initierar 
och genomför utredningar och liknande verksamheter. 
 
Vid SUHF:s förbundsförsamling i Linköping i oktober 2003 fattades följande beslut 
om förbundets verksamhetsinriktning för 2004. Förbundet skall:  
 

Att fortsätta arbetet med att etablera sig som huvudorgan och referenspunkt för sektorns 
synpunkter vilket bland annat innebär att t.ex. få statsmakterna och andra samhällsorgan 
att betrakta SUHF som det naturliga organet för diskussion av sektorns frågor. 
De frågor som är viktigast för SUHF att föra för sektorns räkning är:   

• Resurser för högskolesektorn.  
• Frågor om självstyre, både vad avser möjligheten till en ny organisationsform 

och minskad detaljreglering av högskolans inre verksamhet. 
• Internationaliseringsfrågor såsom förutsättningarna för ett europeiskt forsk-

ningsråd och genomförandet av Bolognaprocessen.  
• arbetsfördelningen i högskolan och sektorns framtida utveckling. 

 
Att medverka till att sektorns frågor ges medial uppmärksamhet. 
 
Att fortsatt bedriva sektorsinternt arbete för utformning av rekommendationer om stan-
darder, bevakning av rationaliseringsmöjligheter inom sektorn samt vidmakthålla nät-
verk.  En översyn av förbundets arbetsgruppers uppdrag och mandatperioder skall 
genomföras.  
 
Att initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete vad avser formerna för förbundets egen verk-
samhet i syfte att ge medlemmarna största möjliga utbyte. 

 
 
Medlemmar, förbundsförsamling, styrelse och kansli 

SUHF har under verksamhetsåret bestått av medlemmar enligt bifogad förteckning. Från 1 
januari 2004 välkomnades den 40:e medlemmen, Röda Korsets högskola, i kretsen av med-
lemmar. 
 
Förbundsförsamlingen har sammanträtt den 17 mars och den 21 oktober. Värdar vid respek-
tive sammankomster var Chalmers tekniska högskola och Malmö högskola.  
 



SUHF arrangerade tillsammans med Malmö Högskola sin årliga konferens den 14 oktober 
på temat ”Högskolors och universitets breddade uppdrag”. Ett hundratal personer deltog. De 
flesta presentationerna finns tillgängliga på förbundets hemsida.  
 
Styrelsen har bestått av Christina Ullenius, ordförande, Bo Sundqvist, vice ordförande, Ro-
mulo Enmark, Leif Lindfors, Ingegerd Palmér, Kari Sylwan, Inge-Bert Täljedal och Clas 
Wahlbin. Styrelsen har hållit åtta sammanträden. 5 har hållits i SUHF:s lokaler, ett har för-
lagts till kursgård som internat, ett till Malmö högskola och ett till Arlanda. Presidiet, dvs 
ordförande och vice ordföranden, har tillsammans med generalsekreteraren normalt haft 
telefongenomgångar av aktuella frågor en gång per vecka.  
 
Vid kansliet är 4 personer verksamma, en generalsekreterare, en projektledare, en chefsad-
ministratör och en deltidsanställd medarbetare, sammantaget 3½ årsarbetskrafter. Tjänsterna 
är placerade vid Uppsala universitet (generalsekreteraren) och Stockholms universitet (övri-
ga). Kansliet har liksom tidigare kunnat anlita tjänstemän vid skilda universitets- och hög-
skoleförvaltningar för olika uppgifter.  
 
SUHF:s ekonomiadministration sköts av Stockholms universitet. Formellt är SUHF i detta 
avseende inordnat som ett kostnadsställe vid universitetet. SUHF:s datatekniska stöd ges 
genom Karolinska institutet.  
 
SUHF hyr lokaler i bostadsrättsföreningen Astrea 12. Lokalerna omfattar liksom tidigare 
fem arbets- och sammanträdesrum, liksom en källare. De har använts som arbetslokaler för 
kansliet och som sammanträdeslokaler för styrelsen och andra arbetsgrupper inom SUHF. 
Under 2004 har ett nytt treårsavtal för lokalerna förhandlats fram. Genom avtalet har bl.a. 
standarden på kansliets kök kunnat kraftigt förbättras. Under året har en ny telefonanlägg-
ning anskaffats.  
 
Information om förbundet och dess frågor inkl. medie- och andra externa kontakter 

Under 2004 har arbetet att göra förbundet känt – och det naturliga organet för att företräda 
sektorn – inkluderat arbete såväl mot Regeringskansliet, andra myndigheter och en bredare 
allmänhet, som arbete för att göra förbundet mera känt i de egna leden. Två åtgärder kan 
nämnas i det senare sammanhanget. Dels har förbundets informationsblad ändrat format och 
sprids numera endast elektroniskt, dels har förbundet vid två tillfällen inbjudit styrelseordfö-
randena för medlemmarnas styrelser till överläggningar. Antalet prenumeranter har på in-
formationsbladet genom den förstnämna åtgärden ökat från ca 250 till 700. Vid det första 
mötet med styrelseordförandena informerades om förbundets verksamhet i stort och diskute-
rades vilka de prioriterade frågorna för sektorn var. Vid det andra mötet fokuserades på au-
tonomifrågor. SFS har inbjudits till och närvarat vid förbundsförsamlingens möten och har 
ett stående erbjudande att utse personer till förbundets arbetsgrupper samt möjlighet att gå 
igenom ärendelistan till förbundets styrelsemöten med generalsekreteraren. 
 
För att sprida kunskap om sektorns utveckling har en bilaga i SvD-serien Forskning och 
Näringsliv publicerats med förbundet och Kungl. Vetenskapsakademien som delutgivare 
genom företaget InPress. Förbundets vice ordförande Bo Sundqvist har debatterat forsk-
ningsfinansieringsfrågor med dåvarande utbildnings- och forskningsministern Östros i Da-
gens Nyheter och i Uppsala Nya Tidning. Andra företrädare för styrelsen – och särskilt ord-
föranden Christina Ullenius – har som företrädare för förbundet i samband med intervjuer 
kommenterat olika aktuella frågor.  
 
SUHF:s ledning har vid ett antal tillfällen haft möjlighet att diskutera utbildnings- och forsk-
ningspolitiska frågor med statssekreteraren i Utbildningsdepartementet och hennes medarbe-
tare. Samtal har också förts med företrädare Riksdagen genom ledamöter från Miljöpartiet, 
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Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet samt från utbildningsutskottets kansli 
Därutöver har många samtal förts på tjänstemannanivå med myndigheter och organisationer.  
 
Information om förbundets verksamhet har också lämnats av kansliet i samband med konfe-
renser av olika slag, t.ex. VHS antagningskonferens, konferenser om valideringsfrågor m.fl. 
Generalsekreteraren har deltagit i SFS fullmäktige liksom i ett av SFS ordnat seminarium 
under Almedalsveckorna. Styrelsemedlemmar och i viss utsträckning andra har utsetts att 
företräda förbundet vid olika seminarier m.m.  
 
Ett viktigt sätt att informera om sektorns ståndpunkter är att besvara remisser. Förbundet har 
glädjande nog i ökad utsträckning tillfrågats om sin syn vad gäller olika frågor. Generellt 
brukar förbundet avstå från att besvara remisser där medlemmarna själva inbjudits att svara. 
Det gäller följande remisser där förbundets således avstått från att ge svar, med hänvisning 
till medlemmarnas egna svar.  

• Slutbetänkandet Genetik, integritet och etik och Statens medicinsk-etiska råds skri-
velse om preimplantatorisk genetisk diagnostik 

• Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens 
• Utkast till ansökan från Högskolan i Borås att få status som professionsuniversitet 
• Nationella alkohol- och narkotikahanteringsplanerna 

 
Styrelsen har valt att göra undantag från denna princip för remisserna rörande  

• Forskarutbildningsutredningen 
• Högre utbildning i utveckling 
• Tillträdesutredningen  

där man i stället valt att aktivt arbeta med remisserna och att samla medlemmarna till en 
gemensam diskussion inför avlämnandet av de egna liksom förbundets svar.  
 
I några fall har förbundet valt att besvara remisser utan att vara tillfrågat. Det gäller 

• Arbetsgivarverkets framtida organisation 
• Från verksförordning till ny myndighetsförordning 

 
Följande remisser har besvarats med förbundet som reguljär remissinstans. 

• Uppdrag till Högskoleverket att utreda tillämpningen av högskoleförordningens be-
stämmelser om tillgodoräknande av kurs.  

• KB – ett nav i kunskapssamhället 
• Översyn av nationell organisation för svenskt deltagande i EU:s forsknings- och ut-

vecklingsarbete 
• Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader 
• Föreskrifter om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande 
• EU:s rekommendation om fördjupat samarbete inom kvalitetssamarbete i högre ut-

bildning 
 
Viktigare frågor som SUHF behandlat under året 

 
Resurser för högskolesektorn  
 
En arbetsgrupp bestående av ledningarna för SUHF, Vetenskapsrådet och Högskoleverket 
har under början av året diskuterat och rapporterat frågor inför den kommande forsknings-
politiska propositionen. SUHF har företrätts av ordförande, vice ordförande och rektorerna 
Inge-Bert Täljedal och Lars Haikola.  
 
Principerna för fördelning av tillkommande resurser som förbundet tidigare (under 2003) 
beslutat om har fortsatt artikulerats. Detta har skett i olika sammanhang, bl.a konferens ord-
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nad av Riksbankens jubileumsfond och Riksdagens utbildningsutskott och vid seminarium 
under Almedalsveckorna liksom den publiceringsverksamhet som beskrivs i ett tidigare av-
snitt.  
 
Arbetet med överenskommelser kring overheadkostnaderna har fortsatt genom Bo Sund-
qvists insatser.  Sedan de tyngre statliga forskningsfinansiärerna har undertecknat överens-
kommelsen har arbetet fokuserats på privata finansiärer såsom insamlingsstiftelser och and-
ra. Bl.a har avtal under året träffats med Cancerfonden, Hjärt- och lungfonden, Hjärnfonden, 
liksom med SIDA och STINT. Projektbudgeteringsmodeller som utgångspunkt för beräk-
ning av kostnaderna har bl.a. diskuterats.  
 
Förbundets styrelse har haft överläggningar med utredaren av ett nytt resurstilldelnings-
system, Pia Sandvik Wiklund. Hon har också presenterat och diskuterat preliminära tankar 
vid förbundsförsamlingen i Malmö.  
 
Under 2003 fördes omfattande förhandlingar med Vetenskapsråden och VINNOVA om avtal 
för enskilda forskningsbidrag vilket resulterade i ett avtal som styrelsen fann vara accepta-
belt att prövas i ett år. Från förbundets sida konstaterades att inga direkta problem med avta-
let rapporterats, medan Vetenskapsrådet i samarbete med FAS och FORMAS önskade preci-
seringar för de situationer där det kunde vara befogat att dra in utbetalningarna av medel. 
Genom snävt satta tidsramar från rådens sida fanns ingen möjlighet för förbundet att ha for-
mella överläggningar i samtalsform men genom universitetsdirektör Curt Karlssons försorg 
lämnades skriftliga synpunkter. Rådet fattade därefter beslut i enlighet med sitt ursprungliga 
förslag. Samtal om hanteringsordningen vid avbrytande av utbetalning av bidrag kommer att 
föras under 2005.   
 
 
Frågor om självstyre, både vad avser möjligheten till en ny organisationsform och mins-
kad detaljreglering av högskolans inre verksamhet 
 
Högskolans självstyre är ett centralt tema för förbundet. I efterföljden av en workshop på 
temat ”Hur fria ska universitet och högskolor vara?” med c:a 40 deltagare i slutet av 2002 
bad styrelsen Gustaf Lindencrona och Magnus Söderström konkretisera vilka frågor i sam-
manhanget som är viktigast att uppmärksamma. Under 2004 har styrelsen tillsatt en utredare, 
prorektor Lena Marcusson, Uppsala universitet att bearbeta frågorna. Hon har bl.a ordnat ett 
seminarium där nordiska erfarenheter av aktuell högskolelagstiftning har belysts. Utredaren 
har presenterat sitt arbete för förbundsförsamlingen i Malmö liksom för styrelseordförande-
na. Utredningen kommer att presenteras under 2005.  
 
Inom projektet om rådigheten över lokalerna har funnits en arbetsgrupp under ledning av 
universitetsdirektör Anders Lundgren. Gruppen var så sammansatt att olika uppfattningar i 
sakfrågorna fanns företrädda. Gruppen hade två uppdrag; dels att föra strategiska diskussio-
ner om övergripande lokalplanering, lokalförsörjning, hyresavtal, infrastrukturplanering och 
miljö, dels att följa och påverka den parlamentariska kommitténs arbete för hyressättning av 
ändamålsbyggnader. Under sitt arbete har gruppen haft ett flertal kontakter med kommittén, 
bl.a. ett par seminarier där företrädare för förbundets medlemmar, Akademiska hus och Fi-
nansdepartementet diskuterade aktuella frågor. Gruppen formulerade förbundets svar på 
remissen på kommitténs betänkande. Arbetet är därmed slutfört. 
 
Arbetsfördelningen i högskolan och sektorns framtida utveckling 
 
Frågan var temat för 2003 års förbundskonferens i Linköping. Den har även viss beröring 
med självstyrelsefrågorna och finansieringsfrågorna ovan. Förbundet har under året inte vid-
tagit några egna åtgärder i frågan förutom att följa alla de initiativ till ytterligare samarbete 
som medlemmarna själva tagit initiativ till. 
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Regeringsuppdraget om dimensionering av olika utbildningar efter arbetsmarknadens behov 
som Högskoleverket fått berör också frågan om arbetsfördelningen i högskolan. Frågan om 
möjligheterna att realistiskt dimensionera efter arbetsmarknadens behov, vem som skall göra 
bedömningen och på vilka grunder utbildningsresurser skall ges har debatterats livligt under 
året.   
 
Sektorsinternt arbete för utformning av rekommendationer om standarder, bevakning av 
rationaliseringsmöjligheter inom sektorn samt vidmakthålla nätverk.   
 
Nätverk 
Ekonomistyrningsfrågor behandlas inom ramen för Högskolornas forum för redovisnings-
frågor (HfR). HfR har organiserat två sammankomster med vardera c:a 90 deltagare. HfR 
fungerar som en samlingsplats och ett nätverk för samtliga ekonomi- och redovisnings-
ansvariga inom högskolan (universitet/högskolor, myndigheter och departement). Ordföran-
de i styrgruppen för HfR är universitetsdirektör Staffan Sarbäck. Beslut har också fattats om 
att inom HfR tillsätta ett redovisningsråd till medlemmarnas hjälp i besvärliga frågor. HfR:s 
verksamhet beskrivs i en separat verksamhetsberättelse. 
 
Som en del av det av Statens Utvecklingsråd finansierade projektet IDAS har nätverket om 
kvinnligt akademiskt ledarskap drivits vidare under året. SUHF har organiserat två samman-
komster med detta kvinnliga nätverk, vardera med c:a 55 deltagare. Planläggningen av arbe-
tet styrs av deltagarna själva. Projektgruppen leds av rektor Ingegerd Palmér. Projektledare 
är Kerstin Lagerström, Karolinska institutet.  
 
Ett nytt nätverk för yngre administratörer har också startats, även det med finansiering från 
IDAS-projektet. Avsikten är att ett par personer per lärosäte skall utgöra stommen för nät-
verket. Motivet är att sörja för återväxten för högre administrativa befattningar vid lärosäte-
na. Inom projektet Projektet leds av förvaltningschefen Ann Fust. 
 
I IDAS finns också ett antal projektgrupper för särskilda frågor. 
 
Arbetsgrupper med huvudsaklig inriktning på sektorsinternt arbete 
 
Valideringsprojektet avslutades formellt under 2003. Det resulterade bl.a i ett antal re-
kommendationer till hantering av frågor kring validering av reell kompetens. Arbetet finns 
redovisat i en slutrapport. Under 2004 har en uppföljningsgrupp under ledning av universi-
tetsdirektör P-O Rehnquist tillsatts för att bl.a. studera genomförandet, ev behov av ändrade 
rekommendationer samt de ekonomiska konsekvenserna av frågornas hantering på lärosäte-
na. Gruppen har genomfört en enkät samt gjort platsbesök för att studera hur arbetet med 
validering av reell kompetens fortskrider. Man har också bedömt behovet av ändrade re-
kommendationer, och funnit att så inte är fallet. Även denna grupp har avslutat sitt arbete 
och under december lämnat sin slutrapport. Styrelsen har beslutat att under slutet av 2005 
diskutera om det finns behov av ytterligare uppföljning. Statsmakternas behandling av till-
trädesutredningen kan komma att påverka detta behov. 
 
Expertgruppen för Behörighet och urval bevakar tillträdesfrågor till grundutbildningen. 
Ordförande i gruppen är universitetsdirektör Peter Honeth. Genom undergrupper ansvarar 
också gruppen ytterst för framtagandet av behörighetshandböckerna som produceras av Ver-
ket för högskoleservice. Gruppen har omfattande kontakter med Verket för högskoleservice 
och Högskoleverket. Gruppen arbetar när behov föreligger. Beröringspunkter i verksamheten 
finns med NyA-gruppen, se nedan. Viss personalunion föreligger för att underlätta samarbe-
tet.  
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Förbundet har en arbetsgrupp för diskussion av implementeringen av NyA-systemet och 
vilka rationaliseringar som kan komma ur detta. Ordförande i gruppen är biträdande univer-
sitetsdirektör Mats Arwidson. Diskussionerna förs med Verket för högskoleservice. Genom 
att NyA-systemet, som under 2003 visade sig bli starkt försenat och fördyrat har gruppens 
uppdrag delvis kommit att ändras till att också inkludera vissa policyfrågor i samband med 
systemet. NyA-frågorna har varit föremål för diskussioner vid styrelsemöten och vid årets 
förbundsförsamlingar. Gruppen har föreslagit rekommendationer som avser enhetlighet i 
regelverken kring antagning.  
 
Innovationsfrågorna har under året ägnats fortsatt stor uppmärksamhet, bl.a. som en förbe-
redelse inför den forskningspolitiska propositionen, utredningen om finansiering av högsko-
lans innovationssystem av Clas de Neergaard och den nyligen tillsatta utredningen av lärar-
undantaget. En särskild arbetsgrupp för ändamålet har arbetat med vicerektor Johan Carlsten 
som ordförande. Resultatet av gruppens arbete är bl.a. en uppsättning rekommendationer om 
vad lärosätena själva kan vidta för åtgärder för att förbättra innovationssystemen och även 
vilka åtgärder som krävs från statsmakternas sida. Avstämningar av frågorna har gjorts vid 
årets två förbundsförsamlingar. Med tanke på frågornas aktualitet har styrelsen beslutat att se 
över gruppens sammansättning och uppdrag. (Beslut om ny sammansättning har fattats under 
2005.)  

 
En arbetsgrupp för nationell informationsförsörjning har under året arbetat under ordföran-
den rektor Romulo Enmark. Underlaget för gruppens arbete är skriften 1000 vägar till kun-
skap som den s.k. biblioteksutredningen inom förbundet lade fram 2003. Arbetsgruppens 
arbete har resulterat i att förbundet har undertecknat Berlindeklarationen om Open Access, 
att förslag till avtalsmodeller remitterats till medlemmarna för synpunkter och att olika frå-
gor som rör meritvärderingsfrågor har uppmärksammats.  
 
Det finns anledning för förbundet att organisera en diskussion som berör medlemmarnas 
roller som myndigheter och arbetsgivare. En arbetsgrupp under ledning av Leif Borgert 
bestående av vissa personer ur arbetsgivarverkets styrelse och delegationen, eller med tidiga-
re roll i sammanhanget, har haft till uppdrag att diskutera vilka frågor som är viktigast för 
sektorn att lyfta i de kommande avtalsförhandlingarna. Under senhösten har gruppen givits 
en förnyad sammansättning med rektor Christina Ullenius som ordförande. Även uppdraget 
har uppdaterats.   
 
Internationaliseringsfrågor såsom förutsättningarna för ett europeiskt forskningsråd och 
genomförandet av Bolognaprocessen  
 
Integrationsprocessen vad gäller den högre utbildningen inom Europa präglar arbetet inom 
den europeiska rektorskonferensen, European University Association.(EUA) SUHF:s ordfö-
rande och generalsekreterare har deltagit aktivt i EUA:s arbete genom deltagande i Council 
och generalsekreterarnätverkets möten i Budapest, Marseille och Maastricht. Frågorna inom 
EUA har tidigare fokuserats mest på Bolognaprocessens genomförande med tillhörande kva-
litetsfrågor. Under senare tid har även forskningsfrågorna kommit att stå mer i fokus bl.a. när 
det gäller ett europeiskt forskningsråd. Förbundet har lämnat nomineringar till styrelsen för 
EUA 2005-2007, bl.a. för Christina Ullenius, som också nominerats av fem andra rektors-
konferenser. EUA har beslutat att acceptera en inbjudan från Uppsala universitet att stå som 
värd för EUA:s höstkonferens 2005.  Under hösten 2004 genomförde EUA sin TrendsIV-
undersökning. SUHF har varit behjälpligt med expertis m.m. inför utvärderarens besök vid 
Stockholms och Umeå universitet under november. Rapporten kommer att ingå i en större 
rapport om Bolognaprocessens utveckling i alla signatärländer.  
 
SUHF hade i början av året en arbetsgrupp för översyn av examensordningen med anledning 
av Bolognaprocessen. Ordförande i arbetsgruppen var rektor Örn Taube. Gruppen ersattes av 
en särskild remissgrupp för hantering av de tre remisserna rörande rapporterna från Tillträ-
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desutredningen, Forskarutbildningsutredningen och betänkande Magisterexamen i Interna-
tionell belysning. Förbundet deltar genom generalsekreteraren i den informella s.k. nationel-
la Bolognagruppen där företrädare för Utbildningsdepartement, Högskoleverket och Sveri-
ges Förenade Studentkårer, och på senare tid även sekreteraren i gruppen av nationella Bo-
lognapromotorer (vid Internationella Programkontoret) regelbundet rapporterar och diskute-
rar frågor med anledning av Bolognaprocessen.  
 
SUHF är en av de fem medlemmarna i Det nordiska universitetssamarbetet (NUS). De nor-
diska rektorskonferenserna får där tillfälle att diskutera utbildnings- och forskningspolitiska 
spörsmål i ett jämförande perspektiv, att samordna sina ställningstaganden inom i första hand 
EUA och att hantera frågor som Nordiska ministerrådet aktualiserar. Från och med 1 januari 
2004 övertogs ordförande- och generalsekreterarskap av Finland från SUHF. NUS har under 
2004 haft 4 styrelsemöten och organiserat en konferens på temat Forskningen i samhällets 
tjänst i Åbo. Ett av styrelsemötena hölls i samband med ett gemensamt HRK-NUS möte i 
Darmstadt. En aktuell fråga under året har varit tillkomsten av det forskningspolitiska orga-
net Nordforsk där NUS kommer att besätta tre av styrelseplatserna.    
 
SUHF har på kanslinivå i internationella frågor upprätthållit kontakter med ett flertal myn-
digheter m m, bl a med Svenska institutet (SI) och Internationella programkontoret för ut-
bildningsområdet. I det senare fallet ingår förbundet i det programråd för utbildningsområdet 
som utgör en referensgrupp för programkontorets verksamhet. Förbundet har nominerat per-
soner till Bolognapromotorsprojektet (Internationella Programkontoret) och till ledningen för 
Erasmus Mundus (Högskoleverket).  
 
Övrigt 

Styrelsen har informerat sig om SUNET:s framtidsgrupps arbete. SUHF har också nominerat 
9 ledamöter och ordförande till SUNET:s styrelse för de kommande två åren.  
 
Som ett led i utvecklingsarbetet av SUHF:s verksamhet inbjöds ordförande och generalsekre-
terare för det norska universitets- och högskolerådet (UHR) till diskussioner med förbundets 
styrelse vid ett internat. 
 
En sk retreat ordnades för rektorer den 11-14 maj på Holmshällar, Gotland. Ett tiotal rektorer 
deltog.  
 
SUHF arrangerade i samarbete med Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och 
Vårdförbundet ett seminarium om specialistutbildningar för sjuksköterskor, en uppföljning 
av motsvarande arrangemang två år tidigare. Frågorna gällde erfarenheter och idéer kring 
utbud och efterfrågan vad gäller specialistsjuksköterskeutbildningarnas innehåll, utbildnings-
former, möjligheter till samarbete mellan avnämare och utbildningsanordnare samt samord-
ning mellan olika lärosäten. 
 
Generalsekreteraren har deltagit i flera av universitetsdirektörernas och förvaltningschefer-
nas nätverksmöten.  
 
Förbundets ekonomi 
Uttaxeringen av medlemsavgifter (4 700 000 kr) var oförändrad i förhållande till 2003. Där-
till har 100 000 kr uttaxerats för verksamheten inom högskolans forum för redovisningsfrå-
gor (HfR). Båda verksamheterna uppvisar att samtliga uttaxerade medel inte förbrukats. Det 
samlade överskottet för förbundet är 2 581 129 kr varav 433 694 kr är medel för HfR. Bok-
slutet redovisas separat.  
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Medlemmar 2004 
 
Blekinge tekniska högskola 
Chalmers tekniska högskola  
Danshögskolan  
Dramatiska Institutet  
Göteborgs universitet  
Handelshögskolan i Stockholm  
Högskolan Dalarna  
Högskolan i Borås  
Högskolan Gävle  
Högskolan i Halmstad  
Högskolan i Jönköping  
Högskolan i Kalmar  
Högskolan i Skövde  
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  
Högskolan Kristianstad 
Högskolan på Gotland 
Idrottshögskolan i Stockholm  
Karlstads universitet 
Karolinska Institutet 
Konstfack 

Kungl. Tekniska högskolan  
Kungl. Konsthögskolan  
Kungl. Musikhögskolan  
Linköpings universitet  
Luleå tekniska universitet  
Lunds universitet  
Lärarhögskolan i Stockholm  
Malmö högskola 
Mitthögskolan  
Mälardalens högskola  
Operahögskolan  
Röda Korsets högskola 
Stockholms universitet  
Sveriges Lantbruksuniversitet  
Södertörns Högskola  
Teaterhögskolan i Stockholm  
Umeå universitet  
Uppsala universitet 
Växjö universitet 
Örebro universitet 
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