SACO-rådet
Linköpings universitet
Styrelsen

PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte 29 augusti 2007
Närvarande:
Örjan Lönnevik, SULF, ordförande
Inger Borg , SACO-föreningen
Anders Evaldsson, Sveriges Ingenjörer
Mats Gullberg, SULF
Eva-Lisa Holm Granath, DIK
Janerik Lundquist, Sveriges Ingenjörer
Krzysztof Marciniak, SULF
Måns Östring, Sveriges Ingenjörer

§1
Ordföranden Örjan Lönnevik öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna.
Janerik Lundquist utsågs till sekreterare för mötet.
Inger Borg utsågs att justera dagens protokoll.
Protokoll från styrelsemöte den 21 maj godkändes och lades till handlingarna.
Protokoll från SACO-rådets årsmöte den 22 maj godkändes och lades till handlingarna.
Dagordningen fastställdes.
Ledamöterna i styrelsen presenterade sig för varandra.
§ 2 Styrelsens sammansättning
Beslutas föreslå valberedningen att Håkan Johansson och Anders Evaldsson flyttas upp från
att ha varit suppleanter till att bli ordinarie ledamöter i styrelsen. Vidare att Madjid Tagizedeh
går upp som förste suppleant och att Maria Utterström, SULF, kan väljas in som suppleant.
Styrelsen föreslår vidare valberedningen att till tredje suppleant hitta någon från SACOföreningen samt slutligen meddela valberedningen att styrelsen inte har för avsikt att välja en
femte ledamot av valberedningen under detta verksamhetsår.
§ 3 Fördelning av nedsättning
Ordföranden delar ut ett förslag till nedsättning för SACO-rådets funktionärer i olika organ.
Synpunkter på förslaget ska lämnas till ordföranden senast den 5 september. Beslut om nedsättningar kommer att tas vid nästa sammanträde.
Vidare konstateras att SACO-representanter saknas i fakultetsstyrelserna för de filosofiska
och medicinska fakulteterna samt i omsorgsstyrelsen för utbildningsvetenskap. Samma sak
gäller för tjänsteförslagsnämnderna vid dessa tre fakulteter. Styrelsen uppdrar åt SULF att i
samråd med läkarförbundet snarast besätta dessa poster
§ 4 SACO-representationen i nämnder
Förutom de vakanser som konstaterades i § 3 är SACOs representation i LSG ett bekymmer
just nu. Bl a saknar vi en sammanställning över vilka SACO-representanter som ingår i de
olika LSG-grupperna på LiU. Ärendet bereds av ordföranden till nästa sammanträde.
§ 5 Förslag till verksamhetsplanering
Ordföranden presenterar ett förslag till verksamhetsplan för SACO-rådet för 2007/08. Planen
bör beredas inom de olika förbunden. Uppdras till ledamöterna att senast den 28 september
komma in med ev synpunkter på verksamhetsplanen till ordföranden.
§ 6 Universitetsstyrelsen
Ordföranden kommenterade några av ärendena på universitetsstyrelsens sammanträde den 12
juni.

§ 7 Satsa friskt
Måns Östring ger en utförlig presentation av projektet och hur långt de olika delprojekten har
kommit. Konstateras att projektet hittills har varit framgångsrikt.
§ 8 Aktuella frågor
-Avtalsrörelsen startar i slutet av september. I dagsläget finns inget att rapportera. Ordföranden kommer fortlöpande att hålla ledamöterna uppdaterade om utvecklingen.
-Prefektfrågan på ITN är fortfarande olöst.
-Lönekartläggningen är ännu inte färdig. LiU har fått lämna in kompletterande uppgifter.
- TA-pengarna börjar ta slut, vilket förmodligen kommer att leda till att möjligheten att gå ner
i tjänst kommer att stramas upp.
- Ordföranden efterlyser någon bland ledamöterna som är villig att ta på sig sekreterarskapet i
styrelsen under 2007/08.
- Meddelar Inger Borg att en ”haverikommission” har tillsatts för att undersöka orsakerna till
det datorhaveri som inträffade i slutet på juli och som ledde till att filsystemet blev oåtkomligt
under flera veckor.
- På grund av vikande studerandeunderlag och minskande resurser föreligger risk för uppsägning av tre personer på IFM.
- Utbildning av arbetsmiljöombud kommer att organiseras under hösten 2007.
§ 9 Kommande sammanträden
Saco-rådets styrelse sammanträder kl 15.15 den 1 oktober, 30 oktober och 6 december 2007.
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