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Närvarande: Mikael Asplund, IDA
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Torbjörn Larsson, MAI
Janerik Lundquist, IEI, ordf
Nathaniel D. Robinson, IFM
Simon Schütte, IEI
1. Sammanträdets öppnande
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.
2. Val av sekreterare
Mikael Asplund valdes till sekreterare.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
5. Meddelanden
SACO-styrelsen har beslutat att gå vidare med undersökningen av
tjänstetillsättning. Nathaniel och Mikael kommer få ett separat
uppdrag angående detta.
6. Fackliga frågor på institutionsnivå
MAI har ganska många pensionsavgångar kommande år. På sikt krävs
nyrekrytering, men det görs inga aktiva åtgärder idag. Ett problem är
att undervisningsmedlen urholkas.
På IDA pågår rekrytering av WASP-tjänster. Ett problem bland
personalen är mängden tid som går åt till bristfälliga IT-system.
Speciellt förutses stora problem relaterat till eventuellt nedsläckande
av webben. Anne Moe har utsetts till nytt arbetsmiljöombud.
På IMT har frågor kring bristande arbetsmiljö delvis hanterats. IMT
jobbar för att hitta ett nytt arbetsmiljöombud.

IFM jobbar vidare med omorganisationen.
IEI går bra ekonomiskt. Har vänt en situation med dålig
forskningsfinansiering till det bättre. Nyrekrytering pågår. Satsning
pågår kring likabehandlingsarbete.
7. Val av prefekt, proprefekt och institutionsstyrelse
SACO har jobbat för att få till en ny process för prefektuppdrag och
sammansättning av institutionsstyrelser. Detta är nu beslutat och ger
stora möjligheter för inflytande och insyn för de fackliga
organisationerna.
8. Ledamöter från SI i Sacos lokala arbetsgrupper
Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå Nathaniel till gruppen
”Resurstilldelning och ekonomi” och Mikael till gruppen ”Arbetstid
och anställningstrygghet”. Simon är intresserad av att delta i någon
grupp men behöver tänka över vilken grupp som passar bäst.
9. Rekryteringsfrågor
Förbundet har svag tillströmning av nya medlemmar. Ett stort problem
centralt är rekrytering av teknologer.
Beslut: Kjell får i uppdrag att förse alla styrelsemedlemmar med
”rekryteringspaket”. Styrelsemedlemmarna får i uppdrag att kontakta
nyanställda som kan vara potentiella medlemmar med dessa paket.
Janerik kollar upp hur vi kan få listor med vilka som idag är anslutna
till SACO.
10. Doktorandlönerna på LiU
Lönerna för doktoranderna kommer troligen att harmoniseras,
förhandlingar pågår. I förslaget finns det totalt tre olika stegar för
doktorandlöner. Medfak och filfak kommer få samma stege. Tekfak
kommer ha två olika stegar.
11. Ev. utökning av LiUs ledamöter i Högskolerådet
LiU har idag en representant i Högskolerådet för Sveriges Ingenjörer.
De flesta lärosäten har två representanter.
Beslut: Styrelsen utser Simon som ledamot att jämte Karin delta som
representant i högskolerådet.
12. Ytterligare ledamot i SIs lokala valberedning
Ytterligare en ledamot i valberedningen behöver utses.

13. Nästa sammanträde.
Tidpunkt bestäms via Doodle.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
15. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

