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1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
2. Val av sekreterare
Simon Schütte valdes till sekreterare
3. Godkännande av dagordningen
Dagordning godkändes
4. Föregående mötes protokoll
Föregående protokoll godkändes.
5. Meddelanden
Janerik och Martin deltog den 19-21/11 i ingenjörsfullmäktigemötet (FUM) på
Djurunäset. Janerik fördrog de viktigaste besluten från FUM. En sammanfattning av
besluten delades ut.
Janerik informerade att till dags dato 44% av medlemmarna på LiU/LiTH har besvarat SIs löneenkät. Rikssnittet ligger vid 51%. Vanligtvis har LiU ett snitt på 65%.
Nathaniel påpekade att frågan ”lön den 31 oktober” inte enkelt kan besvaras då löneförhandlingarna inte är avslutade. Janerik kommer att ta med detta till SI.
6. Fackliga frågor på institutionsnivå
IEI
Simon föredrog för IEIs räkning. Den finansiella situationen är bättre än förväntat i
våras. Diskussionen om eventuell övertalighet är inte längre aktuell. Han påpekade
att valet till ny institutionsstyrelse inte hade gått rätt till. 24 timmar innan valberedningen lämnade förslagen till rektor, lämnades underlag till LSG- representanterna.
Detta skedde då på begäran av LSG representanten.
IFM
Karin föredrog för IFM:s räkning. Det ekonomiska läget har förbättrats lite. Av

varslen som uttalades i början av året blev det inga avsked. Däremot en del omplaceringar. Nathaniel flikade in att organisationen med många små underavdelningar
och chefer är ineffektiv och kan delvis ses vara orsak till den aktuella situationen.
Tjänstgöringsplanerna introducerades men prefekten verkar inte driva processen tillräckligt bra.
IMT
Verksamhetsutvecklingen pågår och processen ger positiva effekter. Ett nytt arbetsmiljöombud är tillsatt. Tjänstgöringsplanerna möter motstånd från styrelsen och
det är tveksamt om de kommer vara klara inför årsskiftet
ITN
Kjell föredrog för ITN:s räkning. På ITN finns det en utpräglad oro för tidsredovisningen. Tjänstgöringsplanerna har inte implementerats än.
UF
En del oro uppstod när personer avskedades. En av våra medlemmar tvingas lämna
under dagen. Janerik inflikade att han var inkopplat i fallet och hade dock intrycket
att personen i fråga såg positivt på framtiden.
Effektiviseringar pågår och ger effekt. Det uppstod en kort diskussion om förvaltningens användargränssnitt.
7. Rapport från Högskolerådet
Karin var föredragande på denna punkt. Hon gick igenom protokolldokumentet och
kommenterade relevanta delar för styrelsen. Mötet den 25/10 var det sista mötet för
henne och hon kommer att lämna över till Simon. Kjell blev vald som andra representant LiU/LiTH.
8. Lärarundantaget. Lägesrapport
Janerik föredrog läget gällande lärarundantaget. Han berättade att SULF och SI har
gått samman och tar förmodligen detta vidare till högre instans. Det återstår att invänta ett utslag därifrån.
9. Rapport från lönerevisionen 2017
Janerik berättade att lönerevisionerna nu är avslutade. Han påpekade att det fanns få
4-parts samtal, men i vissa fall, då man var oense, hade man kunnat lösa oenigheten
innan det kom till dessa samtal. Det visar sig också att vissa avdelningar använder
större spann i lönesättningen, medan andra inte gör det. En anledning skulle kunna
vara att underlaget för den enskilda avdelningen blir för litet när rektorn sätter ramen i from av en ”pott”. Han spekulerade att det vore bättre om enskilda chefer
skulle ha större frihet och sätta lönen utifrån avdelningens ekonomiska förutsättninar istället.
10. Förberedelser inför årsmötet
Janerik och Kjell delade upp uppgifterna.
11. Vakans i valberedningen
Magnus Karlsson, ITN, föreslogs som tredje representant i valberedningen. Han
valdes enhälligt av styrelsen.

12. Konstituerande sammanträde 2018
Janerik föreslog att det konstituerande mötet skulle äga rum direkt efter årsmötet.
Detta bifölls av styrelsen.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
14. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna frö det gångna årets
arbete i styrelsen samt tillönskade alla en trevlig och avkopplande helg.
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