Sveriges Ingenjörer
Lokalavdelningen vid LiU/LiTH
Styrelsen

PROTOKOLL
2015-04-09

Närvarande: Mikael Asplund, IDA
Karin Enander, IFM
Kjell Karlsson, ITN
Torbjörn Larsson, MAI
Janerik Lundquist, IEI, ordf
Nathaniel D. Robinson, IFM

1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
2. Val av sekreterare
Mikael valdes till sekreterare.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Meddelanden
Nathaniel har tagit över efter Karin som LSG-ombud på IFM.
Karin är numer invald som ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen.
Kjell rapporterar om arbetet med att gå igenom arbetstidsavtalen för
lärare.
6. Fackliga frågor på institutionsnivå
MAI: En lektorstjänst och en professorstjänst utlystes med drogs tillbaka
på grund av för få sökande.
IFM: Arbetsgivarverket är färdig med sin inspektion på IFM, men fann
inga brister. Diskussion kring detta.
LiU genomför en utredning kring vilken utrustning som finns i
verksamheten och hur den används. En del större utrustning vid IFM
verkar saknas. Nathaniel skickar relevanta dokument till Janerik som tar
upp frågan i CSG.

7. Förslag på arbetsmiljöhöjande åtgärder
Diskussion kring inkommet förslag från Nathaniel. Beslutades att gå
vidare med undersökningen om hur tjänster annonseras och tillsätts.
Nathaniel och Mikael bildar en arbetsgrupp.
8.Rapport från SACO-S-rådets styrelsemöten 150223 och 150401
Ordföranden informerade om några punkter: i) Arbetet med ny modell
för kursutvärdering (KURT) pågår. Arbetsgruppen inkluderar nu även en
facklig representant. ii) De fackliga arbetsgrupperna vid LiU ses över.
iii) NSC och CMIV kommer också att omfattas av modellen med
lönesättande samtal i år.
9. Nyheter från CSG
Ordföranden informerade om några punkter: i) Nätbokning av resor är
inte möjligt efter att den upphandlade resebyrån utsattes för bedrägeri,
arbete pågår med att åtgärda detta ii) Kursutvärderingssystemet ska inte
vara en bedömning av lärarna utan av kurserna.
10. SACOs arbetsgrupper
Ordförande informerade om de fackliga arbetsgrupperna.
11. Lokalavdelningens hemsida
Beslutades att protokoll ska finnas tillgängliga på hemsidan.
Kjell ser till att informationen om kontaktuppgifter till styrelsen är
uppdaterad. Janerik tar kontakt med Sveriges Ingenjörer centralt för att
säkerställa att informationen är korrekt även där.
12. Nästa sammanträde
Beslutades att nästa sammanträde hålls 2015-05-18 kl. 13.15.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
14. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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