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

närvarande 88 medlemmar (februari 2011). Av dem arbetar 49 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. Vid föregående årsmöte omvaldes Eva-Lisa 

Holm Granath (bibliotekarie) till ordförande samt Sonja Eriksson (bibliotekarie), Åsa 

Falkerby (bibliotekarie) och Johan Toll (projektledare).  

 

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 Désirée Mateo Hernandez är ersättare. DIK-styrelsen utser Saco-representant till 

Biblioteksstyrelsen. Under större delen av året har Anna Bladh haft det uppdraget, men hon 

frånträdde i december när hon blev avdelningschef. Eva-Lisa trädde in istället. UB har tre 

arbetsmiljöombud. För närvarande är två av dem DIKare: Johan Toll, Sonja Eriksson t o m 

augusti, Ann Wäster fr o m september. 

 

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

övriga. I övrigt får ju medlemmarna även utskick från Saco-rådet vid LiU. 

 

Styrelsen har en hemsida för föreningen: 

http://www.liu.se/insidan/personalorganisationer/saco/dik?l=sv  som efter lång väntan och 

många turer under året äntligen lagts över i Polopoly och därmed åter kan hållas uppdaterad.  

 

Årsmötet 2011 hölls den 29 mars på Campus Valla. Då medverkade Inger Borg som ingår i 

Saco-rådets löneförhandlargrupp och vår löneförhandlare. Hon informerade om det nya 

löneavtalet och den pågående lönerevisionen, samt fångade upp frågor från medlemmarna. 

DIK bjöd på lunchmackor. Vid mötet deltog 16 medlemmar.  

 

DIK-föreningen var medarrangör vid ett möte 5 oktober på stadsbiblioteket i Linköping. Det 

var ett arrangemang för DIK:are i Östergötland. Temat var ”Jobbar du gratis? – Få en 

klarare bild över kopplingen mellan lön och prestation. Lär dig tricken i 

lönekommunikationen och ta reda på om du faktiskt jobbar gratis.” Sara Luthander Hallström 

och Hans Kyrö från DIK medverkade och ca 40 personer deltog. 

 

Hittills har två lönerevisioner (2010-10-01 och 2011-10-01) hållits enligt det nya tillsvidare 

avtalet. Utfallet för Saco-kollektivet i den andra revisionen blev 2,57 % (förste bibliotekarier 

2,65% och bibliotekarier 2,40%), se redovisning per befattning och institution här: 

http://www.liu.se/insidan/personalorganisationer/saco/lon/resultat/2011?l=sv .  

Styrelsen avser att fortsätta och följa upp lönestatistiken över UB för att kunna se 

utvecklingen över tiden och även kunna uppmärksamma funktioner och individer. 
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