
Sveriges Ingenjörer                                                                       PROTOKOLL                                     
Lokalavdelningen vid LiU/LiTH                                                                                                   
Styrelsen 

 

 

Närvarande: Mikael Asplund, IDA 
Maria Ewerlöf, IMT 
Peter Hult, IMT 
Kjell Karlsson, ITN 
Marco Kuhlmann, IDA 
Janerik Lundquist, IEI, ordf 
Nathaniel D. Robinson, IFM 

 

1. Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.  
 

2. Val av sekreterare.  
Nate Robinson valdes till sekreterare. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordning godkändes 
 

4. Föregående mötes protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 

5. Meddelanden  
Inga meddelanden kommunicerades. 
 

6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
IDA har en ny prefekt.  IDA har kallat en forskare till en professur 
utan att tjänsten har varit utlyst. Styrelsen diskuterade kallandeförfa-
randet och hur det fungerar på universitet som helhet. 
IMT: Verkar vara på uppgång med nyrekrytering av lektor, nya dokto-
rander. 
IFM: Ny prefekt, fortsätt ekonomiskunderskott 
ITN: Ny prefekt på väg in (M. Hörnquist kvar tills vidare) 
IEI: Personalärende under gång (hanteras av PÄG) 
 



 
7. SACO-rådets sammanträde december och januari (Janerik) 

Utländsk personal ska erbjudas undervisning i svenska vid varje in-
stitution. Kostnaden landar på berörd avdelning. Blir det dyrare att an-
ställa utländska personer? Se upp för potentiell diskriminering. 

 
8. Rapport från Högskolerådet (Kjell) 

SACO lönesök – tillåter att man jämföra fackets och arbetsgivarens 
rapportering av löner. 
 

9. Lärarundantaget. Lägesrapport (Janerik) 
Fortsatta diskussioner med arbetsgivaren om vilka rättigheter arbetsgi-
varen har till anställdas skapelser.  SULF ska förhandla centralt med 
LiU den 19 mars. 

 
10. Tjänstgöringsplaner på institutionsnivå (Simon) 

Simon är inte på plats. 
IDA har ännu inte tagit fram några tjänstgöringsplaner. 
ITN väntar på eventuell lösning ifrån LiU centralt. 
 

11. Ev. uppdrag från Högskolerådet (Kjell) 
Vår ombudsman på SI: Therese Gustavsson 
Deras önskemål är att vi attraherar förtroendevalda (och medlemmar) 
Maria & Kjell kommer att anordna ett föredrag med inbjuden talare 
från SI någon gång under våren. 
 

12. Deltagande i Sacos arbetsgrupper 2018 (Janerik) 
Styrelsen är nöjd med förslaget ifrån Saco. 
 

13. Enkät om LÖS 2017 (Kjell) 
Styrelsen granskade enkätresultat. 
 

14. Vår representant i distriktsstyrelsen (Martin) 
Martin inte här, men har accepterat platsen i distriktsstyrelsen. 
 

14. Nästa sammanträde 
Doodle kommer. 
 

15. Övriga frågor 
Verksamhetsplan togs upp från föregående möte: 
Vi väljer att satsa på rekrytering. Kjell skickar ut nuvarande medlems-
register så vi kan se vem som redan är medlem. 



Mål: 10% utökning (58 nya medlemmar) innan sommaren. Nu har vi 
581 medlemmar.  
 

16. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 
 
 
 
 
Janerik Lundquist                                      Nathaniel D. Robinson           
Ordförande                                                Sekreterare                                


