Sveriges Ingenjörer
Lokalavdelningen vid LiU/LiTH
Styrelsen

PROTOKOLL
2016-12-06

Närvarande:
Karin Enander, IFM
Martin Eneling, UF
Maria Ewerlöf, IMT
Kjell Karlsson, ITN (Skype)
Janerik Lundquist, IEI, ordf
Nathaniel D. Robinson, IFM

1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
2. Val av sekreterare
Karin valdes till sekreterare.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Meddelanden
Distriktets Nobelarrangemang den 5/12 i Fysikhuset avlöpte väl.
6. Fackliga frågor på institutionsnivå
Diskussion om aktuella frågor.
7. Rapport från FUM
Martin och Janerik var med på FUM. I år var det motionsår. En
högskolerelaterad fråga som diskuterades var möjligheter för studenter
att vara deltidssjukskrivna. I övrigt noteras att flexpension blir en stor
fråga för avtalsrörelsen.
8. Rapport från Högskolerådets möte i oktober

• Visstidsanställningar på högskolan: kansliet har gjort en studie
som kommer att presenteras i en rapport. Det finns inte något
tydligt samband mellan lärosätenas storlek och andelen
visstidsanställda, ej heller mellan andelen externfinansiering
och andelen visstidsanställda.
• Nya rekryteringsbroschyrer (4 st – för doktorander och för
övriga, på svenska resp. engelska) finns nu att tillgå.
9. Rapport från Saco-rådets senaste styrelsemöten
• Tjänsten junior lektor har tagits bort ur LiUs
anställningsordning. ”Kravlistorna” för meritering blir allt
längre.
• Alla anställningar ska lysas ut framöver, även vikariat mm.
• Alla LSG-ombud ska ha tillträde till alla LSG-möten på
respektive institution/enhet, alltså även suppleanter, och alla ska
få handlingar.
• Maria jobbar på att funktionen doktorandombud ska inrättas på
LiU i någon form. Påverkansarbetet för detta kommer framöver
att ske via studentkårerna. Ombudet ska ej vara doktorand, för
att kunna uppnå god kontinuitet.
10. Rapport från de avslutade löneförhandlingarna
Löneförhandlingarna är nu avslutade. Det har gått bra, prefekterna har
varit väl förberedda.
11. Förberedelser inför årsmötet
Årsmötet äger rum 10 januari kl 13.15 i Jordan-Fermi. Kallelse
kommer att gå ut 10 december.
12. Uppföljning av anställningsundersökningen
Anställningsunderökningen som gjordes m a p tek fak för ett år sedan
har nu presenterats för SACO-rådets styrelse och där diskuterades hur
vi kan gå vidare. Vi kom fram till att vi vill analysera situationen på
hela LiU (de tjänster som behandlas i anställningsnämnderna) och
fokusera på antal sökande per tjänst i första hand, medan bakgrunden
(intern/extern sökande) kommer i andra hand. Nate och Mikael gör ett
förslag och beslut fattas i SACO-rådets styrelse.
13. Nästa sammanträde
10 januari kl 14.00, direkt efter årsmötet.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

15. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Janerik Lundquist
Ordförande

Karin Enander
Sekreterare

