
DIK-föreningen vid Linköpings universitet 
Verksamhetsberättelse för mars 2015-februari 2016 

 

DIK-föreningen vid Linköpings universitet startade i april 2004. Föreningen har för 

närvarande 91 medlemmar (februari 2015). Av dem arbetar 52 vid universitetsbiblioteket 

(UB), de övriga arbetar vid andra centrala enheter inom LiU och på institutionerna. Ett antal 

medlemmar är dubbelanslutna till SULF. 

 

Styrelsen har under året haft tre sammanträden, i kombination med mer informella kontakter 

och avstämningar. Vid föregående årsmöte omvaldes Eva-Lisa Holm Granath (bibliotekarie) 

till ordförande samt Åsa Falkerby (bibliotekarie), Johan Toll (projektledare) och Ann Wäster 

(bibliotekarie) till ledamöter. 

 

Medlemsutskick görs via två olika e-postlistor. En för de som arbetar vid UB och en för de 

övriga. I övrigt får medlemmarna även utskick från Saco-S-rådet vid LiU och centralt från 

DIK-förbundet. Det finns en hemsida för föreningen: http://www.saco.se/liu/DIK?l=sv. Under 

året har LiU:s Saco-sidor flyttats till Saco centralt, så även DIK-föreningens sida. Åsa 

Falkerby är sekreterare och ansvarar för arbetet med hemsidan. 

 

Föreningen är representerad i LiUs Saco-S-råds styrelse genom Eva-Lisa. DIK-styrelsen ger, 

till Saco-S-rådets styrelse, förslag på Saco-representanter till UBs LSG. Eva-Lisa är ordinarie 

ledamot och Emma Burman är ersättare. DIK-styrelsen utser Saco-representant till 

Biblioteksstyrelsen. Även under året som gått så har Eva-Lisa haft det uppdraget.  

 

UB har tre arbetsmiljöombud. För närvarande är två av dem DIK:are. Det är Ann Wäster 

(Campus US) och Åsa Falkerby (Campus Norrköping). Johan Toll lämnade vid årsskiftet sitt 

mångåriga uppdrag som AMO på Campus Valla. I övrigt så är Therese Winder AMO för 

Kommunikations- och marknadsavdelningen på UF. Maria Leijonhielm är AMO för Campus 

Lidingö (IEI). 

 

Anneli Friberg är sedan ett drygt år tillbaka facklig representant i den utvidgade styrgruppen 

för projektet Ny LiU-webb. Där representerar hon alla de fackliga organisationerna vid LiU. 

 

Eva-Lisa deltog som ombud vid DIK:s kongress i november 2015 i Saltsjöbaden.  

 

Årsmötet 2015 hölls den 31 mars på Campus Valla. Temat var Campus LiU 2015: hur 

kommer personalen in i processen och det fortsatta arbetet? Marina Geijer, projektledare på 

Lokalförsörjningsenheten medverkade. DIK bjöd på fika. Vid mötet deltog 14 medlemmar. 

 

Projektet Campus LiU 2015, speciellt på Campus Valla, har under året engagerat många, 

LSG-ombud, AMO:n och medlemmar i allmänhet. 

 

När det gäller lönerevisionsarbetet så är styrelsens roll att ge råd och stöd till medlemmar 

inför lönesättande samtal. Styrelsen följer också upp lönestatistiken över UB för att kunna se 

utvecklingen över tiden och även kunna uppmärksamma funktioner och individer. 
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