Föreningen UniLink Org.nr. 882601-7496

Årsbokslut för räkenskapsåret 2021
Styrelsen för UniLink Ideell Förening avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.

Verksamhetsberättelse för 2021

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 23 medlemmar.
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.
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Göteborgs universitet
Kontaktperson: Jonas Rimbäck
Högskolan i Borås
Kontaktperson: Peter Serrander
Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Johan Kostela
Högskolan i Gävle
Kontaktperson: Anna Jansson Åkerson
Högskolan i Halmstad
Kontaktperson: Gerry Andersson
Högskolan i Skövde
Kontaktperson: Helene Jern
Högskolan Kristianstad
Kontaktperson: Anneli Orrung Wallin
Högskolan Väst
Kontaktperson: Lena Lindhé
Jönköping University
Kontaktperson: Ulrika Stjerndal
Karlstads universitet
Kontaktperson: Caroline Adolfsson Åhs
Kungliga Musikhögskolan
Kontaktperson: Emilie Lidgard
Kungliga Tekniska Högskolan
Kontaktperson: Malin Linngård
Linnéuniversitetet
Kontaktperson: Elin Lindkvist
Linköpings universitet
Kontaktperson: Erica Byström
Lunds universitet
Kontaktperson: Ulla Boström Hjorth
Malmö universitet
Kontaktperson: Jens Sjölander
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Mittuniversitetet
Kontaktperson: Katarina Olsen
Mälardalens högskola
Kontaktperson: Johan Frisk
Stockholms universitet
Kontaktperson: Monica Åberg Yngwe
Södertörns högskola
Kontaktperson: Erik Falk
Umeå universitet
Kontaktperson: Anna Mannelqvist
Örebro universitet
Kontaktperson: Mattias Dyrvik

1.4 UniLinks styrelse 2021

1.4.1 Ordförande och Vice ordförande:
Johan Kostela, Högskolan Dalarna
Erik Falk, Södertörns högskola

1.4.2 Ledamöter:
Anna Jansson Åkerson, Högskolan i Gävle
Elin Lindkvist, Linnéuniversitetet
Mattias Dyrvik, Örebro universitet
Anna Bergstrand, Högskolan i Borås
Malin Linngård, Kungliga tekniska högskolan
Suppleant: Johan Frisk, Mälardalens universitet
Suppleant: Andreas Sülau, Högskolan Väst
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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.
2.2.1 HSS 2021:
De år som HSS (Högskolor och samhälle i samverkan) genomförs så utgår vårens arenaträff.
UniLink var med i förberedelsen av träffen genom ordförande Petra som var del av
styrgrupp. UniLink var också delaktiga i ett seminarium se punkt 2.2.2.
2.2.2 Arenaträff Högskolan Väst 18-19/11
Under höstens - som det visade sig temporära - öppnande för fysiska möten, genomförde
Högskolan Väst en Arenaträff i fysisk form som också hade digitala inslag. Under rubriken
“Samverkan i praktiken - eller hur blir ett plus ett mer än två?” samlades ett fyrtiotal
yrkesmänniskor från akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor för att utbyta
erfarenheter och lära av varandra. Högskolans profil “Arbetsintegrerat lärande” gick som en
röd tråd i programmet.
Programmet som sträckte sig från lunch till lunch innehöll bland annat presentationer – som
också sändes digitalt - av partnerskap med Support Group Network, kommunakademi Väst,
K3-programmet “Nya vägar” samt användandet av KK-stiftelsens utlysningar för att bygga
samverkan med lång sikt. Mellan och efter presentationerna fanns gott om tid att diskutera
– inte minst på konferensmiddagen som intogs på Albert Kök och Hotell. Totalt deltog 58
personer på Arenaträffen varav 15 digitalt.
2.2 Kunskapsutveckling
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UniLink har under året genomfört aktiviteter för kompetensutveckling som grundar sig i
styrelsens inventering av medlemmars önskemål samt resultat från K3-projekten.
2.2.1 Erfa-dagar
Den 22/6 hölls en Erfa-träff på ämnet indikatorer för uppföljning och utvärdering av
samverkan. Ett trettiotal deltagare lyssnade på presentation av resultat från K3-projektet
UtvInd – Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan av projektledaren DanAnders Lidholm. Presentationen följdes av diskussioner på temat. Eftersom intresset var
stort för området arrangerades också två uppföljande träffar.
En Erfa-träff hölls också om personrörlighet 24/9, med utgångspunkt i K3-projektet PAUS –
samt projektet Affilierad kompetens, lett av Lunds universitet. PAUS har provat och
vidareutvecklat stöd för personrörlighet från akademi till externa organisationer med
fokus på utbildningssamverkan och studentmedverkan medan Affilierad kompetens är en
konceptstudie som fokuserar på personrörlighet från näringslivet till akademin och
baseras på individuell kompetensutveckling och en snabb, formaliserad process.

Efter presentationerna skedde samtal och erfarenhetsutbyte i grupper kring bland andra
följande frågeställningar: Vad ställer strategisk mobilitet för krav på våra organisationer?
Hur kan lärosäten kan stärka sin förmåga att genomföra personrörlighet? Hur följer vi
upp det? Vilka resultat ser vi? De 20 deltagare som representerade 16 lärosäten
uttryckte att personrörlighet på lärosätesnivå som komplement till individuella
satsningar är ett bra verktyg för strategisk samverkan, samtidigt som ledningens stöd för
arbetet är väsentligt. En förfrågan om återträff för att fortsätta erfarenhetsutbytet gick
ut, men denna arrangerades inte på grund av lågt intresse.

2.2.2 Medverkan i HSS
Konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS) var även den digital i år. UniLink
deltog tillsammans med Vetenskap och allmänhet under rubriken “Hur skapas ‘public
engagement’ som utvecklar och gynnar både lärosäte och lokalsamhälle? Efter en inledande
presentation av samhällsengagemang (public engagement) återgavs exempel på
medborgarforskning från Linnéuniversitet - om hur familjer engageras i forskning kring
energiförbrukning och -mätning - och Högskolan Väst - om hur partnerskap med nätverket
för nyanlända till Sverige, Support Group Network, gynnar såväl lärosäte som samhälle.

................
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2.3 Omvärldsbevakning av och goda samarbeten med egna och andra nätverk

2.3.1 HSS referensgrupp
Föreningen har under 2021 varit fortsatt representerad i referensgruppen för HSS.
Konferensen arrangerade 2021 av Malmö universitet pga av pandemin så var konferensen
digital. UniLink bidrar med 30 000 kr samt 1-2 punkter i programmet.

2.3.2 SNITTS
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. Årets nätverksträff var
digital och hade Högskolan i Gävle som värd. Träffen samlade över 100 personer som
deltog under dagarna vilka arrangerades i samarbete med K3-projektet LUPP, Livslångt
lärande med uppdragsutbildning.

Den första dagen ägnades åt slutkonferens för LUPP-projektet där deltagarna fick ta del
av projektets resultat i form av kartläggningar, rekommendationer, metoder och verktyg
inklusive fördjupning i temagrupper.
Dag nummer två hade fokus på externa partners syn på lärosäten, uppdragsutbildning
och livslångt lärande. Inbjudna talare var Marie Wall från samverkansdelegationen för
kompetensförsörjning och livslångt lärande, Ulrika Wallén från Svenskt Näringsliv och
representanter från Gävle kommun, Region Gävleborg och Företagarna. Under dagen
fanns också tillfällen till nätverkande och erfarenhetsutbyten genom samtal i mindre
grupper.
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2.3.4 Nätverket för studenters entreprenörskap
Efter förfrågan från medlemmarna och med inspiration från SNITTS motsvarande nätverk
startades nätverket för studenters entreprenörskap under 2020 och följdes sedan med en
rad aktiviteter. Under 2021 har arbetet med nätverket fortsatt och under främst första
halvåret genomfördes fem digitala seminarier och möten, där deltagande på HSS, ett
virtuellt studiebesök på KTH samt en nätverksträff med Alf Karlsson och där hans slutsatser
och rekommendationer gällande de innovationskontor som finns vid våra lärosäten
diskuterades.
Nätverket var en del av ett projekt med finansiering från Tillväxtverket. Projektet avslutades
under 2021, vilket gör det osäkert om det kommer finnas möjligheter för nätverket att leva
vidare i samma omfattning under 2022 eller om de mer reguljära erfarenhetsutbyten och
Arena-träffar som arrangeras fortsättningsvis får fungera som en kanal för frågor rörande
studenters entreprenörskap.

2.3.5 Övriga aktörer
UniLink har under 2021 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.

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
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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.
Under hösten inleddes ett arbete att stärka föreningens kommunikation. Vid årstämma i
april så godkändes att föreningen skulle använda ett del av sitt ackumulerade överskott på
att ta in konsulthjälp. Under hösten formulerade ett uppdrag och vi hittade två konsulter
som vi ska skriva avtal med under 2022. Uppdraget för den ena konsulten är ta fram en
kommunikationsplan och stärka arbetet med kommunikation av våra aktiviteter. Det andra
uppdraget är ta fram och implementera en ny hemsida.

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 har slutförts så är
behovet av utvecklingsprojekt mindre. UniLinks arbete under året har varit riktat mot att
tillvarata och sprida de färdiga resultaten
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. I UniLinks nätverksarbete under året ingår bland annat att
-

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.

Under året blev Luleå Tekniska Universitet medlem.
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2.9 Årsmöte och styrelsearbete
För första gången hölls Årsstämman på Zoom, den 16 april 2021. Stämman i sammandrag:
-

Stämman godkände valberedningens förslag till ny styrelse (se ovan). Till ny
ordförande valdes Johan Kostela, Högskolan Dalarna
Stämman godkände styrelsens förslag till valberedning: Petra Norling och Lena
Lindhé
Daniel Boström valdes till revisor.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, 15 000 SEK/år
Stämman diskuterade och godkände styrelsens förslag till budget och
verksamhetsplan.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Erik Falk, Södertörns Högskola, till
vice ordförande.
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret inklusive ett
konstituerande styrelsemöte. Styrelsemötena har 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 Daniel Boström, BL Revision AB. Samarbetet med dessa aktörer har fungerat väl.
3.1 Förslag till resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat 779 073
Årets resultat 163 156 kr
Summa 942229 kr
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att:
i ny räkning överförs 942 229 kr
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning med tilläggsupplysning.
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Resultaträkning

Not

Belopp i kronor

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

337 500
337 500

330 000
330 000

-174 344
-174 344

-90 262
-90 262

163 156

239 738

1
Föreningens intäkter
Medlemsavgifter

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader

Årets resultat

2
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Balansräkning
Belopp i kronor

Not

2021-12-31

2020-12-31

Kassa och bank

977 632

829 773

Summa omsättningstillgångar

977 632

829 773

977 632

829 773

779 073
163 156
942 229

539 335
239 738
779 073

15 403
20 000
35 403

700
50 000
50 700

977 632

829 773

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

3
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Not 1

Inledande kommentarer och värderingsprinciper

Årsbokslutet har upprättats enligt BFNAR 2010:1
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade mot föregående år.
Fordringar har upptagits till det belopp, varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i
not nedan.
Föreningen har inte haft några anställda och inga löner eller ersättningar har
utbetalats under året.

Not 2

Specifikation av övriga
externa kostnader

2021-12-31

2020-12-31

Arenaträffar/Nätverksträffar
Kunskapsutveckling
Studieresa
Styrelsemöten

45 365
63 750
0
16 330
48 899
174 344

22 750
3 125
0
19 819
44 568
90 262

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
Eget kapital

539 335
239 738
0
779 073

239 738
-239 738
163 156
163 156

779 073
0
163 156
942 229

Övriga kostnader
Belopp vid årets utgång

Not 3

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Resultathantering

Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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Digital årsstämma via Zoom 2022-05-04

Johan Kostela
Styrelseordförande

Erik Falk
Vice ordförande

Anna Jansson Åkerson
Styrelseledamot

Elin Lindkvist
Styrelseledamot

Anna Bergstrand
Styrelseledamot

Mattias Dyrvik
Styrelseledamot

Malin Linngård
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har avgivits den 4:e maj 2022

Daniel Boström
Auktoriserad revisor
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Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign
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representative

nimenkirjoitusoikeus
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custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare
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frihedsberøvende
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