DIK-föreningen vid Linköpings universitet
Verksamhetsberättelse för mars 2009-februari 2010
DIK-föreningen vid Linköpings universitet startade i april 2004. Föreningen har för
närvarande 87 medlemmar (februari 2010). Av dem arbetar 46 vid universitetsbiblioteket
(UB), ett knappt 15-tal arbetar vid andra centrala enheter inom LiU och resten är utspridda
över institutionerna. Sexton medlemmar är dubbelanslutna till SULF.
Styrelsen har under året haft tre sammanträden. Vid föregående årsmöte omvaldes Eva-Lisa
Holm Granath (bibliotekarie) till ordförande samt Sonja Eriksson (bibliotekarie) och Fredrik
Johansson (arkivarie) till ledamöter. Magdalena Öström avgick ur styrelsen och istället
återinvaldes Åsa Falkerby (bibliotekarie) efter ett par års uppehåll. Johan Toll,
arbetsmiljöombud på UB, har under året adjungerats till styrelsen.
Föreningen är representerad i LiUs Saco-råds styrelse genom Eva-Lisa. DIK-styrelsen ger, till
Saco-rådets styrelse, förslag på Saco-representanter till UBs LSG. Eva-Lisa är ordinarie
ledamot och Desirée Johansson är ersättare. DIK-styrelsen utser Saco-representant till
Biblioteksstyrelsen. Det är Anna Bladh som har det uppdraget. UB har tre arbetsmiljöombud.
För närvarande är två av dem DIKare: Sonja Eriksson och Johan Toll.
Eva-Lisa deltog som ombud vid DIK kongressen 21-22 november i Stockholm. Vid
kongressen togs en rad beslut bl a om DIKs framtida organisation. På sikt kommer
delföreningarna (typ DIK Bibliotekarieförbundet) att läggas ner och professionsarbetet
kommer istället att bedrivas genom olika typer av arbetsgrupper.
Medlemsutskick görs via två olika e-postlistor. En för de som arbetar vid UB och en 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/insidan/personalorg/saco/dik/ .
Sidan sköts numera av Åsa, som även är sekreterare i styrelsen. Alla medlemmar är välkomna
att komma med tips på länkar och annat som är av intresse för DIKare vid LiU.
Årsmötet 2009 hölls den 31 mars på Campus Valla. Måns Östring, vice ordförande för Saco
vid LiU, medverkade och berättade mycket intressant om Satsa friskt-projektet vid LiU. DIK
bjöd på smörgås mm. Endast sex medlemmar deltog vid mötet.
Under året har lönerna för nuvarande löneavtals tredje och sista revisionsperiod 100101100930 blivit klara. Utfallet för Saco kollektivet slutade på nära 5%. DIK-styrelsen har på
olika sätt påtalat betydelsen av att medlemmarna fyller i Saco:s löneenkät och därmed för
fram sina argument för högre lön. Generellt kan sägas att förvånande få medlemmar tar denna
chans. Styrelsen fortsätter att föra egen lönestatistik över UB för att kunna se utvecklingen
över tiden och även kunna uppmärksamma funktioner och individer.
Lönesamtalsenkätundersökningen som initierades från styrelsen under 2008 har inte följts upp
som tidigare planerats. Styrelsen har beslutat att avvakta och eventuellt följa upp med en ny
enkät i samband med det nya löneavtalet fr o m 2010-10-01.
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