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1. Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
  
2. Val av sekreterare 
Maria Ewerlöf valdes till sekreterare. 
 
3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
4. Föregående mötes protokoll 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 
5. Meddelanden 
Vakansen i styrelsen är ännu inte fylld, men valberedningen fortsätter 
att leta efter lämpliga kandidater. 
 
Det råder viss oenighet mellan Saco och arbetsgivaren gällande antalet 
fackligt anslutna vid LiU, vilket i sin tur påverkar den totala 
nedsättningen i arbetstid som ska fördelas mellan de fackliga 
uppdragen. Eftersom antalet personärenden ökar kommer Saco att 
ännu tydligare prioritera nedsättningar för arbete med de ”tyngre” 
uppgifterna inom organisationen.  
 



Karin Enander meddelar att nästa högskoleråd är den 9 mars. Det 
finns inget som hindrar ytterligare en representant från LiU att delta, 
så intresserade styrelseledamöter ombeds höra av sig till Karin.  
 
Från och med 1 maj har LiU en ny HR-direktör, Pia Rundgren, då 
Randi Hellgren går i pension.  
 
6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
Vid MAI visar bokslutet för 2016 betydande förluster, men tack vare 
sparat kapital leder det inte till något varsel i nuläget.  
 
Vid IMT skedde prefektbyte vid årsskiftet då ”ordinarie” prefekt 
kommit tillbaks från en längre utlandsvistelse. IMT saknar sedan en 
tid tillbaka lokalt arbetsmiljöombud och medarbetarna hänvisas till 
CAMO. Detta bör lösas snarast. 
 
På IFM råder osäkerhet kring riktlinjer och arbetsbeskrivningar för 
enheter och enhetschefer efter omorganisationen. En 
övertalighetsprocess har startats på IFM på grund av medelsbrist.  
 
På IEI fungerar förhandlingar med prefekt kring situationer som 
uppstår oftast mycket bra.  
 
7. Rapport från Saco-rådets senaste styrelsemöten 
Ordföranden bjuder in övriga styrelseledamöter att ställa frågor kring 
Saco-rådets senaste styrelsemöten. Processen kring avskaffandet av 
Junior lektor vid LiU diskuteras.   
 
8. Modifierad skrivelse angående doktorandombud 
Diskussion kring det förslag till inrättande av doktorandombud vid 
LiU som Saco-rådets arbetsgrupp för doktorandfrågor tagit fram 
tillsammans med doktorandsektionerna och studentkårerna. Styrelsens 
synpunkter kommer att framföras till Saco-rådets styrelse   

 
9. Summering av de avslutade löneförhandlingarna 
En enkät kommer att skickas ut till medarbetarna på IEI som 
genomförde lönesättande samtal för första gången under 2016. 
Diskussion kommer även att ske med prefekt för att höra dennes 
synpunkter och erfarenheter. Vilka ytterligare institutioner som ska 
införa lönesättande samtal vid 2017 års löneförhandlingar är ännu inte 
bestämt. 
 
10. Nästa sammanträde 



Nästa möte kommer att hållas i slutet av februari/början av mars. 
Tidpunkt bestäms senare via Doodle. 
 
11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
12. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 

 
 
 
 
 
 
 Janerik Lundquist   Maria Ewerlöf 
 Ordförande   Sekreterare 

 


