DIK-föreningen vid Linköpings universitet
Verksamhetsberättelse för mars 2006 – februari 2007
DIK-föreningen vid Linköpings universitet har nu funnits i två år.
Antalet medlemmar i föreningen är 76. Varav 50 personer som arbetar vid
universitetsbiblioteket (UB). Elva arbetar vid andra centrala enheter inom LiU och resten är
utspridda över institutionerna.
Styrelsen har under perioden haft sex sammanträden. Vid föregående årsmöte omvaldes EvaLisa Holm Granath till ordförande samt Sonja Eriksson, Magdalena Öström och Åsa Falkerby
till ledamöter. Alla i styrelsen arbetar vid UB.
Föreningen är representerad i LiUs SACO-råds styrelse genom Eva-Lisa. Styrelsen utser
SACO-representanter till UBs LSG. Ursula Nielsen är ordinarie ledamot och Eva-Lisa är
ersättare. Styrelsen utser även SACO-representant till Biblioteksstyrelsen. Det är Anna Bladh
som har det uppdraget för närvarande. Sonja Eriksson är ett av tre arbetsmiljöombud på UB.
Hon är utsedd av DIK. Johan Toll utsågs av DIK och OFR till nytt arbetsmiljöombud från
2007. Han efterträder Jan Lundqvist. Johan är DIK-medlem.
DIK Bibliotekarieförbundet (BF) höll förbundsmöte 21 oktober i Stockholm. DIK höll
kongress 18-19 november i Stockholm. Eva-Lisa var ombud vid båda dessa tillfällen.
Medlemsutskick görs via två olika e-postlistor. En för de som arbetar vid UB och en annan för
de övriga. DIK-förbundet har en web-tjänst där förtroendevalda kan följa lokala
medlemsförändringar, ett mycket bra sätt att fånga upp nytillkomna medlemmar.
Styrelsen har en hemsida för föreningen: http://www.liu.se/org/saco/dik/ . Sidan sköts av
Magdalena. Alla medlemmar är välkomna att komma med tips på länkar och annat som är av
intresse för DIKare vid LiU.
Årsmötet 2006 hölls som lunchmöte den 27 februari på Campus Valla. Åsa Rybo Landelius,
SULF-ombudsman vid LiU, medverkade. Tretton medlemmar deltog vid mötet.
Allmänt medlemsmöte med adventsfika hölls 14 december på Campus Valla. Eva-Lisa
rapporterade då från DIK-kongressen. Se sammanfattning:
http://www.liu.se/org/saco/dik/IntryckDIKkongressen2006.doc
Även vid det mötet deltog tretton medlemmar.
Styrelsen sammanställde inför lönerevisionen ett dokument med argument och statistik om
bibliotekariernas löner. Det skickades till SACOs löneförhandlare, LiUs personalchef, UBs
ledningsgrupp och de DIK-medlemmar som finns på UB. Styrelsen fortsätter att föra egen
lönestatistik över UB för att kunna se utvecklingen över tiden och även kunna uppmärksamma
funktioner och individer. Tyvärr gav lönerevisionen låg utdelning. Styrelsen fortsätter att
brottas med frågan om hur vi kan arbeta mer aktivt inför löneförhandlingarna och med
uppföljning.
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