Föreningen UniLink Org.nr. 882601-7496

Årsbokslut för räkenskapsåret 2020
Styrelsen för UniLink Ideell Förening avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Verksamhetsberättelse för 2020

1. Om föreningen UniLink:

1.1 Ändamålsparagrafen
Enligt föreningen UniLinks stadgar lyder § 1:
”UniLink är en förening med syfte att utveckla och förnya samverkan mellan högskolan och
omgivande samhälle.”

1.2 Verksamhetsidé
UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan
högskolan och det omgivande samhället. Detta sker genom att högskolorna bildar nätverk
inriktade på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, internationellt samarbete och
gemensamma utvecklingsprojekt. Föreningen ser även som sin uppgift att informera om
samhällsnyttan av universitetens och högskolornas samverkan med näringslivet och
samhället i övrigt.
Ledorden är skapa, stärka och sprida samverkan.

1.3 Medlemmar i föreningen
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 22 medlemmar.
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Som medlem kan även annan juridisk person vara som har intresse av att främja föreningens
verksamhet. På sikt är målet att föreningen ska omfatta alla Sveriges universitet och
högskolor för att gemensamt stärka varandras arbete med samverkansuppgiften.
Göteborgs universitet
Kontaktperson: Jonas Rimbäck
Högskolan i Borås
Kontaktperson: Peter Serrander/Anna Bergstrand
Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Johan Kostela
Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Anna Jansson Åkerson
Högskolan i Halmstad
Kontaktperson: Gerry Andersson
Högskolan i Skövde
Kontaktperson: Helene Jern/Mats Rydehell
Högskolan Kristianstad
Kontaktperson: Caroline Georgson/Fredrika Braw
Högskolan Väst
Kontaktperson: Lena Lindhé
Jönköping University
Kontaktperson: Björn Vindemarker
Karlstads universitet
Kontaktperson: Caroline Adolfsson Åhs/Håkan Spjuth
Kungliga Musikhögskolan
Kontaktperson: Emilie Lidgard
Kungliga Tekniska Högskolan
Kontaktperson: Malin Linngård
Linnéuniversitetet
Kontaktperson: Elin Lindkvist
Linköpings universitet
Kontaktperson: Erica Byström
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Lunds universitet
Kontaktperson: Ulla Boström Hjorth
Malmö universitet
Kontaktperson: Ulla Persson (-2020)/Jens Sjölander (2021-)
Mittuniversitetet
Kontaktperson: Katarina Olsen
Mälardalens högskola
Kontaktperson: Johan Frisk/Helena Jerregård
Stockholms universitet
Kontaktperson: Petra Norling/Monica Åberg Yngwe
Södertörns högskola
Kontaktperson: Erik Falk
Umeå universitet
Kontaktperson: Anna Mannelqvist
Örebro universitet
Kontaktperson: Mattias Dyrvik

1.4 UniLinks styrelse 2020

1.4.1 Ordförande och Vice ordförande:
Petra Norling, Stockholms universitet
Johan Kostela, Högskolan Dalarna

1.4.2 Ledamöter:
Erik Falk, Södertörns högskola
Anna Jansson Åkerson, Högskolan i Gävle
Lena Lindhé, Högskolan Väst
Ulla Persson, Malmö universitet (avgick i dec 2020 pga. avslutad anst.)
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Elin Lindkvist, Linnéuniversitetet
Mattias Dyrvik, Örebro universitet (suppleant)
Anna Bergstrand, Högskolan i Borås (suppleant)
2 Aktiviteter
Styrelsen upprättade en verksamhetsplan för året, förankrad och fastställd på föreningens
årsmöte, som legat till grund för årets genomförda aktiviteter. Årsplanen fick dock pga
Covid-19-pandemin redigeras – många aktiviteter blev digitala, senarelades eller ströks.

2.1 Arenaträffar – erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och nätverk
Erfarenhetsutbyten och nätverkande för samverkare på operativ nivå har hög prioritet hos
UniLink. Varje år anordnas normalt två större nätverksmöten, s.k. Arenaträffar. Där får
medlemmarna tillfälle att utbyta erfarenheter om samverkansarbetets innehåll och former,
diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen.
Värdskapet roterar mellan medlemslärosätena. Den som står värd för en Arenaträff
bestämmer temat för träffen och har då tillfälle att presentera lärosätets verksamhet och
arbetsformer, eller lyfta frågor och utmaningar som man själva brottas med.
UniLink stödjer även träffar som arrangeras av nätverken för uppdragsutbildning
(Uppdragsutbildningsnätverket) samt nätverket för studenters entreprenörskap, som hade
sin första träff i januari 2019.

2.1.1 Arenaträff i Trollhättan inställd
Den planerade Arenaträffen vid Högskolan Väst i mitten av april, på temat Arbetsintegrerat
lärande, ställdes tyvärr in pga. coronapandemin.
2.1.2 Digital Arenaträff arrangerad av Linnéuniversitetet
20-21 oktober gick historiens första digitala Arenaträff av stapeln, arrangerad av
Linnéuniversitetet. Temat var ”Har vi samverkansmetoder för att kvalitetssäkra utbildning
och lösningar på hur vi möter samhällets utmaningar?”. Dag 1 hade underrubriken
Samverkan som en kvalitetsaspekt i utbildningarna och man diskuterade bl.a. hur samverkan
måste fungera för både arbetsgivare och studenter för att det ska ge rätt effekter och stärka
kvaliteten i utbildningarna. Hur systematiserar vi ömsesidig nytta? Dag 2 gick diskussionerna
vidare under huvudfrågan I en tid av stora samhällsutmaningar - hur kan den högre
utbildningen bli en tydligare del av lösningen?
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2.2 Kunskapsutveckling
Under hösten 2019 gjordes på styrelsens initiativ en inventering av medlemmarnas
önskemål beträffande kompetensutveckling, samt vilka specialistkompetenser man själva
kan bidra med. Denna enkät utgjorde grunden för en satsning på kompetensutveckling
under 2020 och 2021. Initiala kontakter har även knutits med forskare på
samverkansområdet, vilka kan komma att nyttjas i kompetensutvecklingen.
2.2.1 Erfa-dagar
I månadsskiftet augusti och september hölls två halvdagar av styrda
erfarenhetsutbytesdagar. Innehållet i träffarna hade som mål att vara introduktion till
samverkansområdet på lärosäten, där frågor som: samverkansarbetets historik och framtid,
rollen som intermediär, samverkansarbetet position på lärosäte m.m. Ämnena
introducerade under 15 minuter sen var det plats för dialog och erfarenhetsutbyte mellan
deltagarna.
Träffarna var främst inriktade till nyanställda personer inom samverkansområdet men alla
vara välkomna. Båda träffarna var fulltecknade och totalt deltog 30 personer dessa dagar.
Dagarna fick positiv respons och styrelsen har under hösten arbetat med att ta fram ett
program för fortsatta träffar under 2021.
2.2.2 Halvdagskonferens med Vetenskap & Allmänhet
Den 12 november arrangerade UniLink i samarbete med Vetenskap & Allmänhet en digital
halvdag på temat Civic Universities & Public Engagement. Detta var en följd av att den
planerade studieresan till Skottland på samma tema ställts in pga. coronapandemin. För att
ta vara på de kontakter och diskussioner som inletts med såväl skotska lärosäten och
organisationer som med Vetenskap & Allmänhet beslöt vi att lyfta ämnet i konferensform i
stället. Tanken är att resan någon gång ska bli av och att diskussionerna kan fortsätta på
plats i Glasgow och Edinburgh. Även samarbetet med V&A planeras fortsätta under 2021.

2.3 Omvärldsbevakning av och goda samarbeten med egna och andra nätverk
2.3.1 HSS referensgrupp
Föreningen har under 2020 varit fortsatt representerad i referensgruppen för HSS.
Konferensen ägde rum i Örebro 2019 och nästa gång arrangerar Malmö universitet en digital
version i maj 2021. UniLink bidrar med 30 000 kr samt 1-2 punkter i programmet.

2.3.2 SNITTS
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UniLinks ordförande träffar regelbundet representanter från SNITTS kansli för att diskutera
synergieffekter och ömsesidigt gynnsamma samarbetsmöjligheter och lyfta varandras
erbjudanden i respektive kanaler. UniLink är representerade i SNITTS utbildnings- och
konferenskommittéer.

2.3.3 Uppdragsutbildningsnätverket
Nätverket för medlemmar engagerade i administration och utförande av uppdragsutbildning
har sedan 2018 åter årliga träffar delvis finansierade av UniLink. 9-10 mars 2020 samlades
drygt 70 intresserade på Malmö universitet för att diskutera uppdragsutbildningens insatser
under samlingsrubriken ”Det livslånga lärandet”. UKÄ:s GD Anders Söderholm inledde med
att presentera sitt och sin myndighets uppdrag i frågan kring ”Det livslånga lärandet”.
Söderholm presenterade även UKÄ:s arbete med kvalitetsfrågor och universitetens arbete,
studentens rättigheter och deras arbete och ansvar kring den officiella statistiken och
chefsutveckling. Dessa tankar och funderingar följde med under dagarna.
Vidare presenterade representanter från tre olika lärosäten hur man valt att organisera
uppdragsverksamheten. Det var Lunds universitet, Linköpings universitet och Malmö
universitets RUC. Man beskrev hur man byggt upp verksamheten och vad man stod inför i
form av utmaningar och annat. Många tankar och funderingar väcktes i publiken och hade
behövt mer tid än vad som fick rum i programmet. Programpunkten ”Marknadsföring och
uppdragsutbildning”, med Pernilla Tingvall och Tina Bäckström från Luleå Tekniska
Universitet väckte många nyfikna frågor och diskussion.
Dag två inleddes med två parallella pass: "Skriva avtal: Avtalsformalia" med juristen Karin
Engström respektive ”Olika Pedagogiska modeller för uppdragsutbildning” med Mikael
Rundberg, Oscar Hemer och Anders Hog Hansen från ComDev vid Malmö universitet. De
senare presenterade hur de arbetat fram sin modell för bl.a. distansarbete.
Som avslutning berättade Monika Hattinger, Högskolan Väst och Erica Byström, Linköpings
universitet, om det Vinnovafinansierade K3-projektet LUPP där man tagit fram goda exempel
kring och med uppdragsutbildning.

2.3.4 Nätverket för studenters entreprenörskap
På initiativ från medlemmar togs 2019 beslut om att stödja uppstarten av ett nätverk för
aktiva som arbetar med studenters entreprenörskap. Nätverket är en del i en tvåårig
satsning finansierad av Tillväxtverket och projektleds av Örebro universitet. Övriga aktörer är
UniLink och SNITTS. Första träffen ägde rum i januari 2020.
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2.3.5 Övriga aktörer
UniLink har under 2020 inlett ett närmare samarbete med Vetenskap & Allmänhet, initialt
med anledning av den planerade studieresan till Skottland på temat regional samverkan,
Civic Universities och Public Engagement. Då resan sköts upp pga pandemin kanaliserades
samtalen och kontakterna vidare och utmynnade istället i en halvdagskonferens på temat,
med presentationer från både Skottland och Sverige. Det var mycket lyckat och gav mersmak
inför såväl en framtida resa som andra gemensamma aktiviteter.

2.4 Studieresa
Styrelsen har ambitionen att arrangera studieresor jämna år, dvs. de år då HSS-konferensen
inte äger rum. Resan 2020 skulle först ha gått till Valencia och sedan till Skottland, men sköts
upp pga. pandemin. Kontakterna i Skottland ledde dock vidare till andra aktiviteter, se ovan.
Förhoppningen är att få till stånd en resa under 2022.

2.5 Stärka och kommunicera UniLinks roll och position nationellt
Hemsidan www.unilink.se fungerar fortsatt bra och stöds vid behov med teknisk support av
företaget 100 procent media AB i Sandviken. Nyhetsbrevet skickas ut 3-4 ggr/år.
Utskickslistan uppdateras kontinuerligt, med stöd från respektive medlemslärosätes
kontaktperson.
UniLink finns representerat på Facebook och (mer passivt) på LinkedIn. Facebooksidan är en
öppen sida som vem som helst kan ”gilla” för att ta del av de nyheter som exponeras, och
har i dagsläget 100 följare. Styrelsen har ambitionen att via Facebook styra besökare vidare
till hemsidan och satsar därför på att hålla FB-sidan rimligt aktiv med nyheter, event och
relevanta uppdateringar från samverkansområdet.
På LinkedIn har föreningen valt att ha en sluten grupp där man ansöker om medlemskap.
Tanken där är att man ska kunna föra en dialog med kollegor runt om i landet. I denna grupp
pågår f.n. ingen aktivitet.
Styrelsen arbetar löpande för att få fler medlemmar inom föreningen. Ju fler lärosäten som
är representerade, desto mer erfarenheter att dela med sig av och desto starkare och mer
intressant förening för alla. Informationsmaterialet som presenterar UniLinks verksamhet
och syfte finns att ladda ned från hemsidan. Styrelsen har också en ambition att öka
transparensen och lägger därför upp även verksamhetsplaner och årsstämmoprotokoll på
hemsidan.
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2.6 Gemensamma utvecklingsprojekt
Resultat och medskick från Arenaträffar och andra källor diskuteras löpande av styrelsen,
däribland uppdragsutbildning, professionalisering av samverkanskoordinatorsrollen och
meritering av samverkan. I och med att Vinnovas K3-satsning nu är inne i slutfas är dock de
flesta relevanta frågor uppe för diskussion och utredning, så behovet av utvecklingsprojekt
har under 2020 varit mindre. UniLinks roll i framtida förvaltning, spridande och utveckling av
de färdiga resultaten diskuteras löpande i styrelsen, liksom hur dessa harmonierar med
regeringens intentioner för samverkansområdet, uttryckta i FoI-propositionen 2020.

2.7 Forskning och samverkan
Styrelsen har identifierat behovet av att synliggöra den forskning som finns på
samverkansområdet. Det är viktigt att kontextualisera och legitimera samverkan som en
kvalitetsaspekt i utbildning och forskning och visa på empiri. Vi kan dra lärdomar av och
sprida det material som sammanställts inom såväl reguljär forskning som på uppdrag av till
exempel Vinnova och som finns publicerat i deras skriftserier. Ambitionen är fortfarande att
skapa en avdelning på hemsidan med fokus på just forskning kring samverkan. I linje med
detta har styrelsen börjat knyta kontakt med intresserade forskare. Två av styrelsens
ledamöter har under hösten deltagit i kursen ”Perspektiv på samverkan”. Den riktar sig till
forskare och personer inom samverkansstödet och arrangeras av Lunds universitet inom K3satsningen.

2.8 Involvera och engagera flera medlemmar i UniLinks arbete
Samverkan bidrar till positiva effekter i det omgivande samhället och bidrar till kvalitet i
forskning och utbildning.
-

UniLink syns som en av representanterna i referensgruppen till HSS, på SNITTS
årskonferens samt vid andra större sammankomster inom högskolesamverkan.
Icke-medlemmar bjuds löpande in till de årliga Arenaträffarna
Personliga kontakter har tagits i syfte att engagera fler medlemmar.

Mälardalens högskola ansökte under hösten 2019 om nytt medlemskap i föreningen efter
ett par års bortavaro och blev formellt medlem igen 1 januari 2020.

2.9 Årsmöte och styrelsearbete
För första gången hölls Årsstämman på Zoom, den 16 april 2020. Stämman i sammandrag:
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-

Stämman godkände valberedningens förslag till ny styrelse (se ovan).
Stämman godkände styrelsens förslag till valberedning: Ulla Boström Hjorth, LU.
Leif Lüsch på Lüsch & Co Revision AB valdes åter till revisor.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, 15 000 SEK/år
Stämman godkände styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes den av valberedningen
föreslagna Petra Norling, Stockholms universitet, till ordförande, och Johan Kostela,
Högskolan Dalarna, till vice ordförande.
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, plus ett
extrainsatt konstituerande styrelsemöte. Samtliga har förutom ett fysiskt möte i Gävle i
januari varit digitala. I samband med det första styrelsemötet varje termin har styrelsen ett
längre arbetsmöte på 1 eller 1,5 dagar, då terminens aktiviteter planeras.

3 Ekonomiadministration och revision
Uppdraget att administrera UniLinks ekonomi sköts av Tina Kahm, Redovisningskonsult
Siffer-Montage AB (tel. 070-375 30 05, e-post siffermontage@telia.com). Revision
genomförs av Lüsch & Co Revision AB. Samarbetet med dessa aktörer har fungerat väl.
Coronapandemin har givetvis påverkat UniLinks aktiviteter under 2020. Budgeterade
kostnader för evenemang, resor, etc. har inte kunnat användas utan genererat ett överskott.
I budgeten för verksamhetsåret 2021-22 kommer styrelsen att föreslå hur detta överskott
bäst kan komma medlemmarna till nytta.

3.1 Förslag till resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat 539 335 kr
Årets resultat 239 738 kr
Summa 779 073 kr
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att:
i ny räkning överförs 779 073 kr
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning med tilläggsupplysning.
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