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Närvarande: Karin Enander, IFM
Peter Hult, IMT
Torbjörn Larsson, MAI
Janerik Lundquist, IEI, ordf
Nathaniel D. Robinson, IFM
Joakim Wren, IEI
Martin Eneling, UF
1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
2. Val av sekreterare
Joakim Wren valdes till sekreterare.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Meddelanden
Janerik påtalar vikten av att styrelsen är med på LSG-mötet den 24/10. Se separat kallelse.
Janerik informerar om ny förordning gällande biträdande lektor som trädde i
kraft 1 oktober i år. Biträdande lektor är numera en anställningsform i högskoleförordningen. Biträdande lektor är en meriteringstjänst som får anställas till vidare i minst 4 och högst 6 år. När kvalifikationerna för befordran till lektor har
uppnåtts sker ovillkorligen befordran, och tjänsten övergår till en tillsvidareanställning. En skillnad i tjänstebeskrivning finns jämfört med tidigare – framför allt
beträffande tydligheten med pedagogisk verksamhet och meritering.
6. Fackliga frågor på institutionsnivå
Vid MAI används ibland tjänsten biträdande lektor som en tillfällig undervisningstjänst vilket inte är tanken.
Vid IFM är det oroligt pga dålig ekonomi. En anledning är minskad finansiering
från universitetet av vissa professorstjänster.

Vid IMT är det lugnt. Ett stort utvecklingsarbete senaste året verkar ha gett gott
resultat. IMT saknar arbetsmiljöombud, trots att försök gjorts att rekrytera.
På IEI har man noterat en ökning av sjukskrivningar bland yngre anställda, troligen doktorander, vilket är oroande. En arbetsplatsolycka på sensommaren har
medfört att säkerhetsarbetet kommit i fokus på flera sätt och på flera nivåer
inom institutionen.
7. Rapport från Saco-S-rådets sammanträden (juni, augusti och september)
Janerik informerar om problem med vissa tjänstetillsättningar där det förekommit att prefekten tillsatt tjänster utan tillbörlig utlysning och utan att möjlighet
getts till samverkan enligt samverkansavtalet.
Rektor har beordrat besparing på stödfunktioner, 10 MSEK under 2018 och 10
MSEK 2019.
Under september har tre ärendet kommit upp där samverkansavtalet inte följts.
Detta är inte acceptabelt och diskussioner pågår för att säkerställa att man kommer till rätta med problemet.
Torbjörn informerar om arbetstidsavtalet. Varje institutionsstyrelse ska ta fram
mallar för hur all förekommande undervisning räknas om till klocktimmar. Alla
tjänstgöringsplaner ska vara tillgängliga för alla på avdelningsnivå. Transparensen
är viktig. Det nya avtalet träder ikraft 18-01-01.
8. Rapport från Högskolerådet (Karin)
Punkten hoppas över då Karin är frånvarande.
9. Lärarundantaget ifrågasätts. Lägesrapport (Janerik)
Upphovsrätten är en viktig fråga. Universitetet och facket står långt ifrån
varandra. En särskild stötesten är nyttjanderätten till material som tagits fram av
anställda utanför själva tjänsten. Universitetet vill se allt sådant material som utvecklat inom ramen för anställningen, emedan SI m fl anser att materialet är
upphovsrättsligt skyddat och inte utan vidare kan användas av universitetet.
10. Nytt kollektivavtal inom staten (Janerik)
Janerik informerar kort om avtalet. Se utskick.
11. Inför lönerevisionen 2017 (Janerik)
IEI fortsätter med lönesättande samtal, fler institutioner är på gång, så även NSC
och CMIV. MAI ligger lågt. SACO träffar institutionerna och diskuterar exempelvis
uppseendeväckande skillnader och spridning i lön. Klusterindelningen för doktorandlönerna är uppe för diskussion. Diskussionsklimatet är gott mellan fack
och prefekter. De traditionella löneförhandlingarna kommer att genomföras i
november, förhoppningsvis klart till första december. Löneavtalet innebär minst
2,2 % löneökning i snitt på hela kollektivet.

12. Datum för årsmöte (Janerik)
Mötet bokas till 14.15 den 10/1. SI bjuder på fika.
13. Vakans i valberedningen (Janerik)
Styrelsen funderar på lämpliga kandidater. Janerik bemyndigas att vidtala föreslagen person.
14. Höstens sammanträden
Janerik skickar ut en förfrågan för att hitta lämplig dag i november.
15. Övriga frågor
Uppmaning till alla att medverka vid Saco-S LSG-möte den 24/10 där bl a fackens
medverkan i beredningsgrupper inför val av prefekt och institutionsstyrelse ska
diskuteras.
16. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
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