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§1 Inlednin~ och formalia

Motet oppnades av ordforande Krzysztof Marcinial<. Dagordningen faststalldes med den

andring att Ovriga fragor togs som §1,5. Asa Rybo Landelius utsags till motessekreterare.

Torbjorn Larsson utsags till justeringsperson. Foregaende protol<oll (2018-04-12) ar justerat

och utlagt pa hemsidan.

§2 Ovri~a fra~or

a) Nytt val av Saco-S representant i medicinska fal<ultetens styrelse — beslutas att utse

Christina Ekerfelt till denna post.

b) Nytt val av Saco-S representant i referensgruppen for medfak-utredningen — beslutas

att utse Christina Ekerfelt till denna post.

c) Ombildning av stodgruppen (medfal<-utredningen) —Christina Ekerfelt ersatts pga sin

nya rol l i referensgruppen, av Carina Wennerholm. Beslutas om detta byte.

§3 Utol<nin~ av lonerevisions~ruppen

Beslutas att lonerevisionsgruppen utokas med Peter Hult.

§4 Utrednin~en av Ny LiU-webb 2015-projel<tet

Ordforanden rapporterade om de I<ommentarer till utvarderingen av ny LiU-webb som

I<ommit in via facl<liga I<analer. I<ommentarerna visar att utredaren har hittat flera av bristerna

i projektet men att det finns ytterligare sal<er som utredaren inte tar upp. Ordf skicl<ar in dessa

I<ommentarer till universitetsdirektoren, samt fragor om hur ledningen vill ga vidare, bade



med detta projekt och med framtida projel<t sa att denna typ av problem kan undvil<as. Vad ar

mal och tidsplan? Vi onskar fortsatt dialog i CSG om detta.

5 Hanterin~ av fritextsvar i Evalivate

Dokumentet ar inte samverkat i CSG. Hot och I<rankningar ska kunna sparas. Studierel<torerna

alaggs att gransl<a samtliga fritextsvar. I och med att studierel<tor sl<icl<ar rapporten for

arkivering garanterar studierel<tor att studenternas synpunl<ter tas tillvara samt att hen

granskat fritextsvaren. Ordforande kommer att papel<a att arbetsgivaren inte samverkat i CSG,

samt att man behover sal<erstalla att studierektorerna har tillracl<ligt med resurser for detta

och far utbildning i hur de sl<a hantera eventuella hot som ar sadana att polisanmalan bor

overvagas. Anita lyfter fragan I<ring VFU-KURT pa medfak som ocksa ar ute pa remiss nu.

§6 I<ommunikation med medlemmar

I<ommunil<ationsgruppen ficl<fragan hur man I<ommunicerar med medlemmar (fran tidigare

styrelsemote). Mail ar huvudvagen. Da gruppen har ny sammansattning tar gruppen med sig

fragan till sitt mote nasta vecl<a. Ett exempel ar att I<ommunicera villa arbetsgrupper som

finns (ex doktorandgruppen) sa att dessa grupper I<an fa input fran medlemmar. Vil<tigt ocksa

att fa ut information om vad Saco-S gor. Ett bra exempel ar utsl<icl<en om humaniora-

utredningen och medfal<-utredningen.

§7 Nytt CAMO pa campus Valla

Jeanette Nilsson (CAMO pa campus Valla) gar i pension. Ett nytt namn ar pa gang, CAMO utses

av de facl<liga organisationerna gemensamt.

§8 Ett arende i PAN

Ordforande informerade om ett fall i personalansvarsnamnden.

§9 Humaniorautrednin~en

Carine Signoret ar sammanl<allande i en arbetsgrupp som ska sl<icka in sina synpunkter

imorgon. Utredaren I<ommer att forfatta en problembeskrivning tlll rektor inom kort men

I<ommer inte att presentera nagra forslag fore midsommar.

§10 Medfal<utrednin~en

Ingen al<tuell information.

§11 I<onflikten krin~ nyttianderatt av lararens material

Rel<tor har den 7 maj fattat ett beslut om policyn om LiU:s nyttjanderatt till lararnas

arbetsmaterial. Bade den lokala och den centrala forhandlingen i denna fraga ayslutades i

oenighet. Arbetsgivaren har under forhandlingen inte ens bemodat sig om att skriftligen

bemota Saco-S argument. Saco-S I<ommer mailvagen och pa hemsidan informera

medlemmar om vara stallningstaganden i denna fraga. SULF I<an lagga ut info pa sin

Facebool<sida sa snart det ar dags for medlemsinformation.

§12 LSG-fra~or

a) Rapport fran stormote med LSG-ombud och styrelse 26/4. Tema: arbetsmiljo. Aven

Dag Haugum medverl<ade som CAMO vid campus Norrkoping.

b) Situationen i LSG vid IFM disl<uterades.



§13 Ovri~a arbets~rupper

Arbetstid och anstallningstrygghet: Mote med HR-direl<tor den 23 maj om justering av
arbetstidsavtalet for larare.

Arbetsmiljo, arbetsvillkor, rehabilitering: Haft sitt forsta mote i ny I<onstellation — disl<uterat
sitt uppdrag och tittat pa den motion som inkom till Saco-S arsmote inl<I motionens svar. Man
vill ocksa ha en dialog med LSG-ombuden.

Kommunikationsgruppen: Mote 14 maj

Doktorandgruppen: Mote inbokat med prorektor Roger I<lint imorgon, bl a om forslaget till
karriarplanering, om kriterier for uppflyttning i dol<torandstegen och om kursdatabas for
dol<torandl<urser.

Lonerevisionsgruppen: Har ett forsta mote med HR-direktor i morgon angaende arets
lonerevision.

§14 Asa informerar

• Paminnelse om facl<lig utbildning 20 september.

• Haft uppfoljning av steg 1-I<urs med fyra Saco-S-representanter.

Deltagit pa LiU-gemensam introdul<tionsdagfor nyanstallda — manga I<om till fackets
bord och vi hade aven en presentation i salen.

• Ny medlemslista finns om Wagon har behov av utskick till specifil< grupp medlemmar.

• Migrationsverket I<ommer till LiU den 17 maj for mote om uppehallstillstand fgr
dol<torander, forskare m fl. Asa kommer att delta i den del av motet som ges for HR-
personal. (Motet overlappar med upphovsrattsseminariet.)

• Forandringar i Hogsl<oleforordningen vad galler dol<torander pa stipendium. Vi foljer
h ur LiU agerar vad galler detta.

§15 Ovri~ information

Den 17 maj kl 12.15-13.15 i ACAS, A-huset, Valla ar det dags for SULF-seminarium om
upphovsratt med SULF:s forbundsjurist Annil<a Wahlstrom. Alla som ayser att delta, inklusive
styrelseledamoter, uppmanas att anmala sig till David Rule. Efter seminariet om upphovsratt
ar styrelsen inbjuden till mote med Annika Wahlstrom 13.30-14.30 i Wilhelm Tham, A-huset.
Janeril< meddelar var lokalen Jigger.

§16 Ev ovri~a fra~or till parl<erin~slista

I<ommunil<ationsgruppen ska disl<utera former for kommunikation med medlemmar och
denna fraga lyfts igen vid nasta styrelsemote.

§17 Motet ayslutas

Ordforanden ayslutade motet.
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