SACO-rådet
Linköpings universitet
Styrelsen

Protokoll
fört vid styrelsemöte 2007-10-30
Närvarande:
Örjan Lönnevik, IFM, ordförande
Janerik Lundquist, IEI
Måns Östring, ITN
Krzysztof Marciniak, ITN
Mathias Henningsson, MAI
Inger Borg, UF/Lfa
Eva-Lisa Holm Granath, LiUB

$ 1 Formalia
Ordförande Örjan Lönnevik öppnade mötet och hälsade välkommen, speciellt till Mathias
Henningsson som är ny ledamot. Eva-Lisa Holm Granath utsågs till mötessekreterare och
Mathias utsågs till protokolljusterare. Protokoll från mötet den 1 oktober godkändes och lades
till handlingarna.
$ 2 Avtalsförhandlingarna
Ordförande rapporterade att förhandlingarna strandat och att medling pågår bl a rörande
lärarnas arbetstidsavtal. Besked väntas i slutet av veckan. Ordförande håller styrelsen
informerad om läget.
$ 3 US
Ordförande redogjorde för dagordningen inför universitetsstyrelsens möte 6 november. Han
tar gärna emot synpunkter innan mötet. Bengt Westerberg kommer att hålla föreläsning på
LiU om genus och jämställdhet samma dag.
$ 4 LSG-ledamöter och AMO
Ordförande delade ut en lista över SACOs LSG-ledamöter. Det finns fortfarande en del
vakanser att besätta. På institutionernas externa webbsidor bör det finnas uppgifter om vilka
som sitter i LSG. Även en förteckning över alla arbetsmiljöombud vid LiU delades ut och
diskuterades.

$ 5 CSG
Ordförande meddelade att lönekartläggningen nästan är godkänd av JämO, några små
kompletteringar behövs.
Måns Östring berättade om Satsa friskt-projektet och ett möte mellan LiU och GU.
$ 6 Haverikommissionens rapport
Inger Borg redogjorde för rapporten från LiUs haverikommission med anledning av
sommarens fillagerkrasch. Rapporten kommer att diskuteras på CSG. Här finns rapporten:
http://www.liu.se/content/1/c6/09/04/68/Haverikommissionen%20Slutrapport_ordf.pdf
$ 7 Hemsidorna
Inger Borg har övertagit ansvaret för SACOs sidor vid LiU. Länken är utbytt: nu är den
http://www.liu.se/insidan/personalorg/saco/saco_liu.html

$ 8 Expedition
Ordförande rapporterade att frågan om en facklig ”expedition” antingen för SACO eller för
alla tre personalorganisationerna (ev i Zenit) diskuteras med universitetsledningen.
$ 9 Övriga frågor
Årsarbetstiden för universitetsförvaltningen:
Inger Borg berättade att det fortfarande finns oklarheter när det gäller tolkningen och
tillämpningen av avtalet. Många röster har höjts för ett gemensamt stormöte där
personalchefen deltar och svarar på frågor om avtalet och hur det ska tolkas. Ordförande tar
upp frågan med Randi Hellgren.
Medlemsmöte om LiUs ekonomi:
Inbjudan till medlemsinformation 13 februari 2008 om LiUs ekonomi med controller Unn
Forsberg kommer att skickas ut till alla.
SULFs stämma 15 november:
Information kommer att skickas ut till alla SACO-medlemmar vid LiU.
Nästa möte är planerat till 6 december kl 15.15.
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