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1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
2. Val av sekreterare
Nate valdes till sekreterare.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med ett tillägg under punkt 14.
4. Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Meddelanden
Meddelanden kommunicerades under punkterna 6-12.
6. Fackliga frågor på institutionsnivå
Diskussion om aktuella frågor, inkluderande utveckling och
implementeringen av varje institutions nya avdelningsstruktur. Saco-s
kommer att genomföra en uppföljning av universitets nya struktur och
dess implementering.
7. Rapport från Högskolerådets möte i Luleå
Karin lämnade rapporten muntligt. Av vikt för oss är att SI kommer
att satsa stort på rekrytering (särskilt doktorander).

8. Rapport från Saco-rådets senaste styrelsemöten
Janerik noterade att:
 Saco-s sitter (bara) i en referensgrupp som ger input om den
kommande rekryteringen av en ny HR-chef.
 LiU har fått ett par bakslag i överklagandenämnden.
 Arbetsgivaren hävdar övertalighet (~5 tjänster) på Fil fak
 Ett seminarium om pension ska anordnas (preliminärt 18/11)
9. Mot en ny anställningsordning vid LiU
Saco-s AU har fått se utkast (som inte får spridas än). Saco-s har
”mycket att säga om förslaget.”
10. Ny VBU-utvärdering vid LiU
Ses över av Saco-s (som har tillsätt en arbetsgrupp).
11. Inför löneförhandlingarna
Diskussionerna kommer att ta hela november. IFM har skickat in
flesta löneenkäter. Förhandlingsgruppen har utökats.
12. Datum för årsmötet
Bestämdes att årsmötet ska hållas kl. 13.15 10/1 2017. Jordan-Fermi i
Fysikhuset har bokats.
13. Nästa sammanträde
En Doodle med tider för nästa möte kommer att skickas ut.
14. Övriga frågor
Analysen av TekFaks anställningar (2013-14) som SI gjorde kommer
att presenteras för Saco-s styrelsen. Janerik komma att föreslå möjliga
tillfällen.
15. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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