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1.  Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Janerik Lundquist 
 
2. Val av sekreterare.  
Simon Schütte valdes till sekreterare 
 
3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 
4. Föregående mötes protokoll  
Protokollet godkändes och lades till handlingarna 
 
5. Meddelanden  
Janerik informerade om pågående utredningar 

- Humaniora utredningen  
- Effektivitetsutredning. Utredningarna närmar sig avslut, men inga 

detaljer är kända än  
- Kommande måndag presenteras en konsekvensanalys för förslagen i 

humaniora- resp. med.fak-utredningen  
- Fil.fak kommer bl.a. att föreslå ett bibehållande av språken men en 

nedläggning av kulturvetarprogrammet och slöjdlärarprogrammet 
- På med.fak verkar de flesta vara nöjda med förändringarna 
- Extra CSG i januari med anledning av effektivitetsutredningen 
 

6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
ITN: Mindre GU pengar, leder till problem med kurserna. Nedåtgående 
studentantal försämrar läget och fördelningssystemet, som är utvecklat för 
ökande studentantal, kan inte hantera detta. 



IFM: Situationen har förbättrats på GU sidan men orsakerna fortbestår. 
Nathaniel anser att ledningen inte förstår vidden av problemet, vilket syns 
tydlig på Fo-sidan.  

IMT: Institutionen växer men samtidigt finns det problem med övertalighet 
på vissa håll. Senaste informationen tyder på att problemet kan vara löst. 
Värdegrundsarbetet fortskrider och går bra. 

IEI: IEI går bra ekonomiskt. Budgeterar med 6 miljoner back men antar att 
det kommer in mera pengar. Prefekten uppmanar avdelningscheferna att 
agera mera expansivt. Humaniorautredningen är ett tema. Alla drabbade in-
stitutioner har inte tagit ställning än. 

IDA: GU-administratörerna känner att de inte ha tillräckligt stöd, stäm-
ningen är dålig och man har tagit in centrala AMO. Den administrativa che-
fen har tagit det som kritik mot henne och läget är förvärrat. 

Doktoranderna: En diskussion fördes gällande möjligheterna för dokto-
rander som överskrider sin tid. Det finns olika konsekvenser inom LiU när 
det gäller detta. Orsakerna kan ligga på handledarens/ institutionens sida, 
men följderna drabbar alltid doktoranderna. 

 
7. SACO-rådets sammanträde i november 
Janerik föredrog protokollet från senaste mötet. 
Andra fack (bl.a. SULF) vill ha ett möte med Rektor utan speciell anled-
ning. SI vill inte gå med på det utan att ha en specifik anledning till ett 
möte. JO har kritiserat en statlig arbetsgivare som kräver att ett foto ska bi-
fogas ansökan.  
 
8. Rapport från Högskolerådet 
Kjell föredrog det viktigaste från det senaste mötet. Ombudsmannen The-
rese Gustafsson sköter det mesta. Det finns en del utbildningar (t ex. en ju-
ridikurs) som ingen deltog i från vår sida. Lönesamtalen togs upp. Det är 
generellt svårt att påverkar lönerna, speciellt Chalmers är drabbat. 
 
9. Lönerevisionen hösten 2018 
Janerik föredrog resultaten av lönerevisionen 
En kvalitetsgranskning har gjorts. I vissa fall har även lite mera pengar för-
delats till våra medlemmar än vad som initialt var framförhandlat. Det finns 
några ”nollbud”. Dessa skall granskas speciellt. Det var fler 4-partssamtal i 
år jämfört med tidigare. Även några förhandlingar har genomförts efter 
misslyckade 4-partssamtal. Doktorandlönestegen är klar. Förhandlingarna 
förlöpte i positiv anda. De slutgiltiga dokumenten är nu påskrivna. En kort 



diskussion fördes kring proceduren med löneförhandling på avdelnings-
nivå. I vissa fall skedde dessa inte i enlighet med reglerna. 
 
10. Rapport från Tekniska fakultetsstyrelsen 
Janerik rapporterade från tekniska fakultetsstyrelsen 
Kandidatprogrammet i kemi och nanovetenskap ställs in. 
Oredlighetsärendet presenterades i ett 17-sidigt plus en ca 150-sidig under-
bilaga. Ett antal artiklar har granskas och några av dessa dras tillbaka. Per-
sonen i fråga har även överdrivit sin roll i forskningen samt missbrukat tit-
lar. Beslutet som fattats är att man ställer sig bakom rapporten och uppdrar 
till dekanus att informera om detta till alla berörda. Personen i fråga är inte 
längre anställd på LiU.  
 
11. Planering inför årsmötet  
Lokal är bokad – Jordan Fermi på IFM. Inbjudan har gått ut. Lunchen be-
ställs av Janerik. Styrelsen diskuterade ett lämpligt program till mötet. För-
slag på teman och möjliga föredragshållare lades fram. Marco, Kjell och 
Janerik kommer att fastställa det. Janerik tar fram en VB 
 
12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor  
 
13. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden avslutar mötet och tackar ledamöterna för ett förtjänstfullt ar-
bete i styrelsen under 2018.  
             
 

 

Janerik Lundquist                                               Simon Schütte                                                                   
Ordförande                                                          Sekreterare 

 


