SACO-rådet
Linköpings universitet
Styrelsen

Protokoll
fört vid styrelsemöte 2008-02-06
Närvarande:
Örjan Lönnevik, IFM, ordförande
Inger Borg, UF/Lfa
Mats Gullberg, IMH
Eva-Lisa Holm Granath, LiUB
Krzysztof Marciniak, ITN
Anita Utterström, ISV
Måns Östring, ITN

§ 1 Formalia
Ordförande Örjan Lönnevik öppnade mötet och hälsade välkommen. Krzysztof Marciniak
utsågs till mötessekreterare och Eva-Lisa Holm Granath utsågs till protokolljusterare.
Protokoll från mötet 2007-12-06 godkändes och lades till handlingarna. Dagordningen
fastställdes enligt kallelse, ett antal övriga ärenden förelåg (se § 9).
§ 2 Lönerevisionen
Informerades om läget i löneförhandlingar samt hur dessa påverkas av årets låga PLU (0.8%),
LiUs bokslut för 2008 samt bud för de övriga centralorganisationerna (SEKO, OFR).
Återkommande skillnader mellan budget och bokslut på LiU diskuterades och mer träffsäkra
budgetkonstruktioner efterlystes.
§ 3 Uppsägningsprocessen
Informerades om de pågående uppsägningsprocesserna på IFM (kemiområdet), ITN
(arbetsbrist i samband med nedläggning av musikproducentutbildning) samt IMH (TEMA H)
och möjliga lösningar för de inblandade.
§ 4 Milles kontraktsprofessorer – konsekvenser
Ordföranden meddelade att man har från den fackliga sidan accepterat en muntlig
konsekvensanalys av införandet av kontraktsprofessurer på LiU. Vid mötet med rektor Mille
Millnert argumenterade SACO-representanterna för att involvera facket på ett tidigare
stadium vid utvärdering, nästa omgång eller utvidgning av systemet. Ordföranden meddelade
även att liknande system finns eller håller på att införas på ett antal andra högskolor inom
landet.
§ 5 Utbildningsdag med SULF
Den 21 februari kommer en utbildningsdag för SULFs styrelse + SACO-rådets styrelse
anordnas på LiU med bl.a. förbundsdirektör Git Claesson Pipping och ombudsman Pia
Magnusson. Preliminär dagordning presenterades.
§ 6 Utbildningstillfälle med Unn Forsberg
Informerades om det planerade utbildningsmötet med LiUs controller Unn Forsberg. Mötet
äger rum den 13 februari och har rubriken ”Vart tar pengarna vägen?”. Inbjudan skickades till
alla den 4 februari. Ca 50 personer anmälde sig hittills.
§ 7 Utbildning av LSG-ombud
Styrelsen delegerade ansvaret för utbildningsdagen för LSG-ombud till Måns och Örjan.
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§ 8 Ny ombudsman för SULF
Meddelades att Maria Lindholm, IKK, vikarierar from v. 7 som SULFs ombudsman på LiU.
§ 9 Övriga frågor
Ett antal övriga frågor diskuterades:
1. Expeditionslokal för SACO på Campus Valla (möjligen i hus Zenith) – inget svar från
universitetsledningen än.
2. Högskoleverkets granskning av sjuksköterskeutbildning i Nyköping – för svag
koppling till forskning.
3. Listan över AMOs (arbetsmiljöombud inom SECO på LiU) distribuerades. Inga AMO
finns på UNIT och förslag på lämpliga personer efterlystes.
4. Eva-Lisa informerade om att Ursula Nielsen avgått som ordinarie LSG-representant på
biblioteket. Eva-Lisa går upp som ordinarie och ersättarplatsen är vakant tills vidare.
5. Datum för SACOs årsmöte diskuterades. Ordföranden återkommer med förslag på
datum (antingen v 20 eller 22).
Nästa möte är planerat till 31 mars kl. 15.15.

Vid protokollet

Krzysztof Marciniak

Justeras

Eva-Lisa Holm Granath

Örjan Lönnevik
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