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1. Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsar den lite 
decimerade styrelsen välkomna.  
  
2. Val av sekreterare 
Kjell valdes till sekreterare. 
 
3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående mötes protokoll samt årsmötesprotokoll 
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.  

 
5. Meddelanden 
SACO-möte om lönesättande samtal 14 april som alla uppmanas göra 
reklam för på hemmaplan.  
 
Janerik redogjorde för alla arbetsgrupper m.m. inom Saco-S vid LiU 
där vi i Sveriges ingenjörer är representerade. (Se mer på saco.se/LiU) 
 
Kjell rapporterade från introduktionsdagen för nyanställda vid LiU där 
han representerade Saco-S. 
  
6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
Diskussion om aktuella frågor, bland annat håller man på och utreder 
hur man kan utveckla två civilingenjörsprogram inom EF-nämnden 



som rekryterat dåligt sista åren. Mikael på IDA ska föreslås ersätta 
Peter Dalenius som ersättare i LSG men på IEI letar Janerik vidare 
efter lämplig kandidat som ersättare i LSG. 
 
7. Rapport från Högskolerådets sammanträde 
Punkten flyttad till kommande möte.  
 
8. Ny LiU-webb. Lägesrapport 
Martin redogjorde det han kände till om ny LiU-webb. En betaversion 
har sjösatts sista dagarna men en övergång till ny webb sker tidigast 
till sommaren då IT-avdelningen har svårt att kunna lösa detta tidigare 
då det var dåliga förutsättningar redan från projektets start. 
 
9. Information om arbetet kring Arbetstidsavtalet för lärare 
Kjell och Torbjörn redogjorde för det pågående arbetet inom Saco-S 
med att tillsammans med arbetsgivaren och då HR-direktören Randi 
Hellgren uppdatera dagens arbetstidsavtal för lärare så dess innehåll 
aktualiseras och uppdateras. Arbetsmötet med arbetsgivaren 
genomförda och fler inplanerade.  
 
10. Nästa sammanträde 
Kjell skickar ut en förfrågan om mötestider på lämpligt sätt. 
 
11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
12. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 

 
 
 
Janerik Lundquist                                         Kjell Karlsson 
Ordförande                                                   Sekreterare 

 


