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1. Sammanträdets öppnande 
 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Val av sekreterare 
Martin valdes till sekreterare. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående mötes protokoll  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

5. Meddelanden 

Från SACOs arbetsgrupper: 

Arbetstidsavtal 
SIs lokalstyrelse behöver fundera över våra arbetstidsavtal och vilken 
linje som ska drivas av SI i Saco-S-styrelsen 
Lönesättande samtal 
Samtal pågår i Saco-S-arbetsgruppen, se punkt 9. 

6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
Fackliga frågor på institutionsnivå diskuterades, bl.a. har 
medarbetarundersökningens resultat har redovisats på institutionerna.  

7. Analys av tjänstetillsättningar på LiTH  
Nat och Mikael har tagit fram analysmall för tjänstetillsättningar och 
önskar från LiTH via dekanus information från diariet om anställningar 



på teknisk fakultet som behandlats i anställningsnämnden under 2013-
2014.  

8. Rapport från SACO-S-rådets styrelsemöte 150428 
LiU-webben förevisades. 
En fråga som kommer: Vem äger en inspelad föreläsning? 

9. Information om Lönesättande samtal  
Karin informerar om Saco-S-arbetsgruppens arbete. Från 2015 finns inte 
längre det undantag som möjliggjort lönesamtalsmodellen på LiU, utan 
Saco-S måste besluta om man ska förespråka lönesättande samtal. 
Gruppen jobbar med ett underlag för detta beslut samt vad som måste 
beaktas om lönesättande samtal blir den framtida modellen. Medlems-
möten ska hållas under hösten för att informera och hämta in åsikter.  

10. Nästa sammanträde 
Beslutades att nästa sammanträde hålls 2015-06-15 kl. 13.15. 

11. Övriga frågor 

Rapport från högskolerådet  
Nästa möte i slutet av augusti på Chalmers (som inför en basförsörjning 
på 75% för sina tillsvidareanställningar). En partsgemensam uppföljning 
av förekomsten av tidsbegränsade anställningar pågår och delredovisades 
på senaste mötet. Statistik redovisas för sektorer inom statlig verksamhet, 
där utbildning är en. 
SI skriver en rapport om undersökningen som kommer att presenteras på 
ingenjörsresans medlemsmöten (på LiU 9/9 13.15 – 15.00). 
Studerandeverksamheten på lärosätena diskuterades. Mer information 
om studentverksamheten har utlovats till lokala fackliga representanter. 
Arbetstidsavtalen diskuterades. 
Frågor kring akademiska hus diskuterades. 

12. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
 
Janerik Lundquist                                         Martin Eneling 
Ordförande                                                    Sekreterare 
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