PROTOKOLL

Sveriges Ingenjörer
Lokalavdelningen vid LiU/LiTH
Styrelsen

2017-05-30

Närvarande: Mikael Asplund, IDA
Martin Eneling, UF
Kjell Karlsson, ITN
Torbjörn Larsson, MAI
Janerik Lundquist, IEI, ordf
Nathaniel D. Robinson, IFM
Simon Schütte, IEI
Peter Hult, IMT
1. Sammanträdets öppnande
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.
2. Val av sekreterare
Peter Hult valdes till sekreterare.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
5. Meddelanden
Ny prorektor ska utses efter Karin Fäldt Magnusson med ansvar för
utbildningsfrågor. Förslaget är att Roger Klinth utses till prorektor.
Sis evenemang som genomfördes i Linköping & Norrköping gick bra
och lockade ca 50 deltagare.
6. Fackliga frågor på institutionsnivå
IEI: Ekonomi och antagningssiffror ser bra ut. Problem att rekrytera
doktorander. Diskussion pågår kring doktoranders situation och hur
man hanterar stress och kulturproblem på institutionen.
IDA: Processen kring prefekturen pågår och en ny prefekt skall utses.
Ekonomin ser bra ut. Undervisningen går bra.

IMT: Verksamhetsutveckling pågår. Svårt att rekrytera doktorander,
många som disputerar i år. Process pågår kring val till styrelse och
prefektur.
IFM: Ansträngd ekonomi svårt att få in externa medel. LSG-ombuden
har svårt att delta fullt ut.
MAI: Processen för styrelse och prefektur pågår. Dock är det lågt
engagemang vilket medför att det är svårt att få folk till styrelsen.
Ekonomin något ansträngd.
ITN: Ekonomin ansträngt på olika avdelningar inom GU. Dålig
inströmning av studenter. Ett SACO-möte genomfört med bra
diskussion. Processen för styrelse och prefektur pågår, dock är
engagemanget lågt.
FÖRVALTNINGEN: Martin har svårt att få kontakt med
medlemmarna pga hans position som chef.
7. Förbundsstyrelsens agerande
Janerik informerade kort vad som pågår centralt. En konflikt har
uppstått då medlemmar som ville se förändringar agerat och en
intressekonflikt finns mellan småklubbar gentemot storklubbar.
Omförhandling har genomförts av förbundsdirektörens avtalsvillkor.
8. SACO-rådets sammanträde april och maj
Se utdelat protokoll.
9. Rekryteringsfrågor
Förbundet har svag tillströmning av nya medlemmar.
Broschyrer är utskickade till styrelsens ledamöter för spridning.
10. Rapport från Högskolerådet
Inget att rapportera.
11. Lärarundantaget ifrågasätts
Janerik informerade om att en diskussion kring lärarundantagets vara
eller inte vara kan vara under uppsegling. Finns ett fall som pågår och
kan bli prejudicerande.
12. Nytt arbetstidsavtal
Kjell och Torbjörn informerade om nya arbetstidsavtalet, bl a
nämndes:

- avtalet moderniserat med aktuella tjänstekategorier,
- hänvisningar görs bara till centrala avtal,
- syftar till att öka transparensen av undervisningsinsatser.
13. Inför lönerevisionen 2017
Janerik informerade om att processer med lönerevisionen är igång.
Lönesättande samtal införs nu på flera institutioner/avdelningar.
Beslut kommer att tas om vilka som får ha lönesättande samtal. Löner
ska vara klara till jul.
14. Ny telefonpolicy för LiU
Se utskickat dokument.
15. Medlemsaktivitet den 28 september
Kjell informerade om pågående arbete kring ett lunchseminarium med
temat konflikthantering.
16. Höstens sammanträden.
Janerik skickar en Doodle med förslag på datum.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
18. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade styrelsen för vårens arbete
samt tillönskade alla en riktigt skön sommar.

