Sveriges Ingenjörer
Lokalavdelningen vid LiU/LiTH
Styrelsen

PROTOKOLL
2015-12-09

Närvarande: Mikael Asplund, IDS
Karin Enander, IFM
Maria Ewerlöf, IMT
Kjell Karlsson, ITN (Skype)
Torbjörn Larsson, MAI
Janerik Lundquist, IEI, ordf
Ole Pedersen, ITN
Nathaniel D. Robinson, IFM

1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Ole Pedersen.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med ett tillägg, pkt 11.5.
4. Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Meddelanden
Inga meddelanden.
6. Fackliga frågor på institutionsnivå
Diskussion om aktuella frågor. IFM har en diskussion om uppsägning av
lokaler, OH-kostnader. IMT saknar f.n. arbetsmiljöombud. MAI har
diskussion kring institutionens ekonomi. Övriga inget speciellt.
7. Uppföljning av tjänstetillsättningsanalysen
Nathaniel informerade om att han försökt följa upp diskussionen kring
tjänstetillsättningsanalysen. Responsen har hitintills varit svag. En
fortsatt diskussion om processen är nödvändig och ordförande avser att
informera SACO-styrelsen om analysen och dess resultat.

8. Rapport från Saco-rådets möte 151027 och 151125
Ordf. meddelade att post doc tjänsterna missköts (17% har en anställning
kortare än 2 år).
Karin: Krävs att man arbetar fram en annan tjänstekategori (två olika
typer av post doc).
Vidare informerade ordf. om arbetet med det nya kursutvärderingssystemet KURT samt att ett nytt pensionsavtal finns för personer födda
efter 1988.
9. Information om de avslutande löneförhandlingarna
I år har förhandlingarna skett bara med prefekterna som motpart. Ett
utskick med yrkanden har gått ut till prefekterna i förväg för att effektivisera förhandlingarna. Hela förhandlingsprocessen har gått snabbare än
tidigare. Tyvärr är det fortfarande dåligt med underlag från medlemmarna. Den nya lönen beräknas komma med i decemberutbetalningen med
inräknad retrolön.
10. Webbsidan – SI vid LiU
Kjell informerade hur SI- hemsidan kan nås via SACO-S-LiU. Genom
att klicka sig ner (via ”Vår verksamhet) några nivåer når man SIhemsidan.
Den nya LiU-webben diskuterades rent generellt och det framkom att det
finns kritiska röster som vill se ett annat upplägg på t.ex. medarbetarpresentationerna och möjligheterna att uppdatera mer obundet.
11. Förberedelse inför årsmötet
Ordf. meddelade att datum och tid för årsmötet är bestämt till 14 jan
2016, kl. 10:15. Lokalen blir Jordan/Fermi, Fysikhuset, Valla.
Kallelse ska utgå 14 dagar innan mötet. Verksamhetsberättelsen ska
färdigställas. En diskussion om antalet ledamöter i styrelsen landade på
att mötet beslutade att kommande styrelse ska ha 11 ledamöter. Detta bör
ge en bredare representation både vad gäller institutioner och forskningsanknytning. Valberedningen informeras.
11.5 Information från högskolerådet
Karin informerade om att nästa möte för högskolerådet blir den 10
februari, 2016.
Ett högskolepolitiskt forum anordnas den 3 februari, 2016. Frågeställningar där blir bl.a. om vetenskapliga kunskapsluckor för en hållbar
utveckling, forskningsfinansiering, mobilitet mellan länder/sektorer,
konsekvenser på arbetsmarknaden av den digitala utvecklingen mm.
Meriteringsanställningar utreds i en statlig utredning som pågår för
närvarande. Synpunkter har inkommit från bl.a. Sveriges Ingenjörer.

12. Nästa sammanträde
Mötet beslutade att nästa sammanträde är ett konstituerande möte direkt
efter årsmötet den 14 januari 2016.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
14. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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