
SACO-rådet   PROTOKOLL 
Linköpings universitet  fört vid styrelsemöte 16 september 2008 
Styrelsen 
 
   Närvarande:  

Örjan Lönnevik, IFM, ordförande 
Inger Borg, Lfa  

   Mathias Henningsson, IEI, §§ 1-5 
   Lisbeth Hjälle, IKE 
   Eva-Lisa Holm-Granat, universitetsbiblioteket 
   Håkan Johanson, KfU 
   Janerik Lundquist, IEI 
   Krzysztof Marciniak, ITN 

Måns Östring, ITN 
 
  

§1 Formalia 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen. Lisbet utsågs att justera dagens 
protokoll, Håkan Johanson utsågs till sekreterare under hösten. 
Föredragningslistan fastställdes enligt kallelse. 
Föregående styrelseprotokoll och årsmötesprotokollet redovisas vid nästkommande 
styrelsesammanträde. 
 
§2 Konstituering 
Måns Östring utsågs till vice ordförande i SACO-rådets styrelse. 
  
§3 Lönerevisionen 
Resultatet av lönerevisionen redovisades och diskuterades. Förhandlingsprocessen var denna 
gång ovanligt utdragen. Förhandling för enstaka individer och viss korrigering av förhand-
lingsresultatet återstår. Det finns behov av en vidare analys av adjunkternas lönesituation. 
  
§4 Sammanträdestider 
Följande sammanträdestider fastställdes för hösten 2008: 
Fredag 10 oktober 15.15 
Onsdag 12 november 15.15 
Torsdag 11 december 15.15 
  
§5 Ändring av OH-uttag  
Förslaget från SUHF redovisades utförligt och diskuterades. Styrelsen anser att ökad 
transparens och synliggörande av kostnader är positiva aspekter på förslaget, tidplanen för 
införande kan dock tyckas väl snävt tilltagen. 
  
§6 FeelGood 
FeelGood blev 1 september ny leverantör av LiU:s företagshälsovård. Avtalets innebörd och 
tidigare erfarenheter av företaget diskuterades. 
 
§7 NMI:n 
Informerades om förestående ny NMI och utlovade möjligheter till de fackliga organisatio-
nerna att kunna påverka frågorna i enkäten. 
  
§8 Aktuell info 
Information lämnades om aktuella fackliga frågor  av vilka kan noteras: 

• CSG har besökts av delegation från Umeå, diskussion om samverkansavtalet 
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• Principer för nedsättning – Örjan skickar ut ett förslag till styrelsen 
• SULF:s årsmöte i februari (verksamhetsåret = kalenderår) 
• SACO-s har informerat om sin lönepolitik och presenterat en ny folder  
• DIK-föreningen vid LiU planerar enkät om lönesamtal. SACO-rådets styrelse tar 

gärna del av resultatet 
• Problem med nya diariesystemet (frågan diskuteras i CSG) 
• Två nya arbetsgrupper inrättade inom SULF vid LiU: Pedagogisk meritering och 

arbetstid för lärare 
• Information för nyanställda 20 november, Inger medverkar 
• Lisbeth Hjälle är NV-kontaktperson 

  
§9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
    
 
Håkan Johanson Örjan Lönnevik  Lisbet Hjälle 
 
 
   
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


