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1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
2. Val av sekreterare
Marco väljs till sekreterare.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
4. Föregående mötes protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
5. Meddelanden
Inga meddelanden
6. Fackliga frågor på institutionsnivå
LSG-representanterna informerar om aktuella frågor.
7. Rapport från Saco-S-rådets sammanträden (Janerik)
Saco-S har en ny arbetsgrupp som jobbar med att höja den fackliga
kompetensen i ekonomiska frågor. Saco-S har träffat rektor för att
diskutera doktorandlöner, som på några institutioner ligger lägst i riket.
Man ska träffa rektor i vår för att i god tid förbereda lönerevisionen 2019.
Den 19/3 12–16 hålls ett stormöte för fackligt aktiva vid LiU med temat
arbetsmiljö och utbrändhet. Saco-S-rådets årsmöte hålls den 5/2 12–14.

8. Rapport från distriktsverksamheten (Martin)
Distriktets huvudsakliga uppgift är att generera nytta för medlemmarna.
Huvudsakliga former har hittills varit studiebesök och föreläsningar, men
förslag på nya aktiviteter mottages tacksamt. Nate föreslår en insats riktad
mot tonåringar. Janerik föreslår att kontakta distriktet Skåne, som har en
lång erfarenhet med denna typer av aktiviteter.
9. Rapport från arbetet med lönerevisionen hösten 2018 (Janerik)
Janerik är nöjd med dialogerna mellan Saco-S och prefekterna, som ska
vara klara inom kort. Just nu pågår fyrpartssamtal för de medlemmar som
har begärt det. Lönerevisionen ska följas upp genom en enkät.
10. Rapport från Sveriges ingenjörers fullmäktige (Martin)
Deltagandet i valen till fullmäktige har minskat över åren och fullmäktige
diskuterar nu frågor kring organets legitimitet och relevans. Det finns idag
ingen representant från något universitet eller högskola i fullmäktiges
styrelse. En prioriterad fråga för arbetet i fullmäktige under den nya
mandatperioden är hållbart arbete – hur hjälper vi medlemmarna att reglera
sitt arbete för att uppnå en god balans mellan flexibilitet och hälsa?
11. Rapport från fakultetsstyrelsen för Tekniska fakulteten (Marco)
Fakultetsstyrelsen har informerats om det pågående oredlighetsärende.
Arbetet med detta ärende är omfattande och komplext; ett beslut i
sammanhanget förväntas komma i år. Fakultetsstyrelsen har även
informerats om pågående diskussion mellan framför allt Medicinska
fakulteten om att eventuellt inrätta en ny läraranställning som forskare med
möjlighet till befordran till universitetslektor. Styrelsen diskuterar och är
enig om att detta arbete behöver bevakas från fackligt håll.
12. Årsmöte 2019 (Janerik)
Årsmötet för SI:s lokalavdelning ska hållas v. 2, preliminärt 11/1 (i första
hand) eller 8/1 (i andra hand). Janerik återkommer med slutgiltiga datumet.
13. Samverkan kring lönekriterier (Janerik)
Saco-S har förberett ett dokument med synpunkter på lönekriterier inför
lönerevisionen 2019 (bilaga). Styrelsen är positiv till synpunkterna men
föreslår att stryka punkten kring konferensdeltagande (Forskning, punkt 1).
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor
15. Sammanträdets avslutande
Ordföranden avslutar mötet.

