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1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
2. Val av sekreterare
Torbjörn Larsson valdes till sekreterare.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordning godkändes.
4. Föregående mötes protokoll
Föregående protokoll godkändes.
5. Meddelanden
Ordförande redogjorde för resultatet i valet till Ingenjörsfullmäktige,
speciellt för valkorporationen ”Universitet och högskolor – för
Sverige som kunskapsnation”. Från LiU blev Martin Eneling invald.
Det noterades att valdeltagandet var mycket lågt.
6. Fackliga frågor på institutionsnivå
Vid IDA ska våra LSG-ombud försöka få tidigare information om
utlysningar och tillsättningar av tjänster. Nye prefekten vid ITN har nu
tillträtt. Diskussion om LSG-arbetet vid IFM och om IFM:s
ekonomiska problem. Inom en avdelning vid IFM finns påtagliga

arbetsmiljöproblem. Vid IEI fungerar inte dokumentation av den
individuella tjänstgöringsplaneringen. Vid flera institutioner finns
problem förknippade med IT-användningen.
7. SACO-rådets sammanträden april och maj (Janerik)
Information om den pågående utredningen om humaniora vid LiU.
Bland annat finns det risk för att några språkutbildningar vid IKK
kommer att läggas ner. Institutionernas processer och kriterier för
uppflyttning i doktorandlönestegen har kartlagts av doktorandgruppen,
och det visade sig finnas stora olikheter. En ökad tydlighet på
institutionsnivå vore mycket önskvärd, både vad gäller kriterier för
uppflyttning och vem som har ansvaret för att uppflyttningar sker.
Frågan tas med till nästa lönerevision.
8. Rapport från Högskolerådet (Kjell)
Information om SI:s ”demokratiutredning”. Vidare rapporteras om
missnöje med hur lönesättande samtal fungerar vid KTH och
Chalmers. Det föreligger stora arbetsmiljöproblem vid BTH. KTH
utreder sin administration. Information om basåret.
9. Lärarundantaget - slutrapport (Janerik)
De centrala MBL-förhandlingarna den 19 mars slutade i oenighet.
Rektor har därefter undertecknat policybeslutet om nyttjanderätt.
Saco-S har gått ut med information till medlemmar vid LiU. Alla
medlemmar uppmanas att bevaka sina rättigheter.
10. Lönerevisionen hösten 2018 (Janerik)
Enkäten om lönesättande samtal gav ett blandat resultat. Vid vissa
institutioner har det fungerat bra, medan det finns missnöje vid andra.
11. Rekryteringskampanjen (Kjell)
Bara ett fåtal nya medlemmar har ännu rekryterats. Kampanjen får
fortsätta under hösten. Rekryteringsmålet flyttas till årsskiftet. Det
noteras att för doktorander är den fördelaktiga dubbelanslutningen till
SULF inte möjlig.
12. Attrahera förtroendevalda (Maria och Kjell)
Uppdraget fortsätter.
13. Utvärdering av projektet Ny LiU-webb 2015 (Janerik)
Utvärderingen visade på stora brister i projektets genomförande.
Insikten om att projektledningen inte fungerade har resulterat i en ny
LiU-policy för ledning av större projekt.

14. Nästa sammanträde
Doodle kommer.
15. Övriga frågor
Nate påpekar att analysen av anställningsärenden vid tekniska
fakulteten och den problembild som där framkom har resulterat i att
denna fråga även har lyfts av andra, däribland SULF, utan att SI har
kunnat dra nytta av att vi tidigt uppmärksammade problematiken.
16. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutade sammanträdet.
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