SACO-rådet
Linköpings universitet
Styrelsen

PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte 12 november 2008
Närvarande:
Örjan Lönnevik, IFM, ordförande
Inger Borg, Lfa
Mats Gullberg, IMH
Mathias Henningsson, IEI
Lisbeth Hjälle, IKE, p 2Eva-Lisa Holm-Granat, universitetsbiblioteket
Håkan Johanson, KfU
Janerik Lundquist, IEI
Krzysztof Marciniak, ITN
Anita Utterström, ISV
Måns Östring, ITN

§1 Formalia
Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen. Måns utsågs att justera dagens
protokoll, Föredragningslistan fastställdes enligt kallelse.
Föregående styrelseprotokoll (10 oktober) redovisades och godkändes. Styrelsen uttalade ett
tack till Inger och Lisbeth för arbetet med hemsidan.
§2 US
Ordföranden redovisade från dagens sammanträde i Norrköping med universitetsstyrelsen. En
av diskussionsämnena gällde lärarnas arbetstid. Studenterna har också intresse av att lärarna
får tillräcklig tilldelning för att kunna bedriva en bra utbildning. Beslutades avvakta vad som
händer i ärendet efter att frågan nu väckts.
Också arbetstidsavtalets tillämpning diskuterades och vissa lokala tillämpningar av detta kan
ifrågasättas.
§3 LSG-utbildning
LSG-utbuldning skall genomföras, information om detta finns på hemsidan. Måns och Örjan
svarar för innehållet i utbildningen.
§4 SUHF-modellen
Måns har som representant för samtliga fackliga centralorganisationer vid LiU fått en plats i
styrgruppen för SUHF-modellen. Den har medfört en hårdare arbetsbelastning i inledningsskedet men fördelarna med modellen tycks ändå överväga. Det är positivt att olika kostnader
vid LiU tydliggörs på ett bättre sätt.
§5 Kurt (kursutvärderingen)
Svaren i KURT diskuterades. Tyvärr förekommer mindre trevliga svar och svarsfrekvensen är
fortfarande låg (ca 30%). Det kan diskuteras om studenterna måste kunna lämna anonyma fritextsvar när de besvarar KURT.
§6 Lärarnas arbetstider
Frågan diskuterades under §2.
§7 SULF-kongressen
Motionmer till SULF-kongressen redovisades. Kongressen äger rum i Stockholm 19-20
november. Från SACO-rådet deltar Jean André, Anita, Lisbeth och Örjan. Krzyztof ersätter
vid behov.
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§8 Aktuellt
Aktuella personal- och arbetsmiljöfrågor redovisades och diskuterades.
Redovisning lämnades från seminarium vid LiU 2008-11-10 ”Hur arbetar LiU för en
jämställd lönesättning?” Information lämnades om befattningsvärderingssystem för
universitet och högskolor (BVU).
LSG i LiU:s olika miljöer redovisades liksom arbetet med att få fram representanter.
§9 Övriga frågor
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 december då SACO:s lokaler högtidligen
invigs och styrelsen bl.a. tittar närmare på Krzysztofs diagram angående lönerna.
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