
Sveriges Ingenjörer                                                   PROTOKOLL         
Lokalavdelningen vid LiU/LiTH                                2016-01-22                       
Styrelsen       

 

 

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

  (Skype) 
                                                                  Maria Ewerlöf, IMT 

1. Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsar den nyvalda 
styrelsen välkomna till årets första möte.  
  
2. Val av sekreterare 
Maria valdes till sekreterare. 
 
3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med ändringen att  
pkt 12 avhandlas under pkt 7.  
 
4. Föregående mötes protokoll samt årsmötesprotokoll 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.  

 
5. Meddelanden 
Ordföranden informerar om Sveriges Ingenjörers kurser för 
förtroendevalda.  
  
6. Val av vice ordförande för 2016 
Karin Enander väljs till vice ordförande för 2016.  
 
7. Fackliga frågor på institutionsnivå 
Diskussion om aktuella frågor, bland annat rapport om ekonomiskt 
utfall vid IFM, förslag på suppleant till LSG på IMT samt remiss för 
tilldelningssystem för GU-kurser vid ITN.  
 



8. Rapport från SACO-rådets möte 151216 och 160120 
Saco-S har årsmöte den 4 februari 12:15 – 13:00 i Planck, Fysikhuset. 
Mötet följs av ett föredrag av SULFs förbundsordförande Mats 
Ericson. 
 
Från mötet i december rapporteras att lönerevisionen finns tillgänglig 
på nätet. Avtal om omställningsmedel förhandlas där en stor del 
fortsatt kommer att användas för delpensioner. Information kring nya 
webbplatsen för Saco-S och om rätten för fackliga organisationerna att 
skicka epost till medlemmarna. Anställda har möjlighet att växla 
löneutveckling till pension, men uppmanas kontakta 
skattemyndigheten då facket inte kan ge råd på individnivå. 
 
Saco-S-rådets möte den 20 januari diskuterade hur återkopplingen 
mellan LSG-ombud och styrelsen kan bli bättre och hur LSG-
ombuden kan få mer stöd.  
 
9. Information om Lönesättande samtal på LiU 
Karin berättar om det seminarium om lönesättande samtal med fokus 
på undervisande och forskande personal som arrangeras den 14 april 
13.15–16.00 i Planck, Fysikhuset. Seminariet innehåller information 
om möjligheter och risker med lönesättande samtal och avslutas med 
en paneldiskussion med inbjudna företrädare för arbetstagare och 
arbetsgivare från olika lärosäten.  
 
Janerik meddelar att alla statliga verk ska införa lönesättande samtal, 
men att det kommer att ske stegvis vid LiU. Först efter seminariet i 
april beslutas om vilken/vilka institutioner som ska införa lönesättande 
samtal för undervisande och forskande personal i ett första skede.  
 
10. Webbsidan – SI vid LiU 
För att man lättare ska hitta till de lokala förbundens sidor via 
webbplatsen för Saco-S vid LiU så har Kjell lagt till en tydlig länk på 
förstasidan.   
 
11. Inför Högskolerådets sammanträde  
Karin redogjorde för agendan vid Högskolerådets sammanträde den 
10 februari och bad om underlag till frågorna som ska diskuteras.  
 
12.  Nästa sammanträde 
Ordförande skickar ut en förfrågan med förslag på tider för nästa 
möte.  
 



13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
14. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 

 
 
 
Janerik Lundquist                                         Maria Ewerlöf 
Ordförande                                                    Sekreterare 

 


