
Sveriges Ingenjörer                                                        PROTOKOLL                                     
Lokalföreningen vid LiU/LiTH                                       fört vid styrelsemöte 2019-09-27                                                                                               
Styrelsen       

                        
Mikael Asplund, IDA                                   
Karin Enander, IFM                                                       
Martin Eneling, UF                         
Maria Ewerlöf, IMT                         
Peter Hult, IMT                                                         
Kjell Karlsson, ITN                        
Marco Kuhlmann, IDA                                                       
Torbjörn Larsson, MAI                                                           
Janerik Lundquist, IEI, ordf                                                           
Nathaniel D. Robinson, IFM    
Simon Schütte, IEI          

1. Sammanträdets öppnande 
Janerik förklarade mötet öppnat 

2. Val av sekreterare.  
Martin Eneling valdes till sekreterare 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

4. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna 

5. Meddelanden  
Janerik informerar om att parkeringsavgifter införs på Campus Valla.  

6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
MAI 
MAI genomför lönesättande samtal för första gången – gamla modellen är fortfarande valbar, några 
kommer välja den. 

Omorganisation som syftar till nya avdelningsindelning planeras. 

IEI 
Ny tillfällig prefekt Louise Ödlund, vill ändra ledningsfunktionen med mer delegering. LSG upplevdes 
som delaktigt. 

Ekonomiskt ligger IEI på överskott på forskningen 



IFM 
Stor andel kinesiska doktorander och post-docs. Just Kina har en stipendiefond som möjliggör en stor 
antagning därifrån. Den stora andelen har ibland renderat oro för samarbetet inom grupperna. 

Budget i balans. Färre anställda. 

Omorganisationsöversikt. För många avdelningar tycker prefekt.  

Prefektens strategiråd: 2 kemi/biologi samt 2-3 personer från fysik.  

UF 
Svårt med rekryteringar i högkonjunktur. 

ITN 
Dålig grundutbildningsekonomi, renderar inte tillräckligt med poäng på Tekfak. För få studenter på 
programmen. Satsning på marknadsföring har påbörjats. 

7. Riktlinjer för inspelning av utbildningsmoment (Janerik) 
Ett förslag till regelverk runt inspelat material diskuterades. 

8. Rapport från Högskolerådet (Kjell, Simon) 
Kurs i lärarundantaget, bildspel har delats ut till styrelsen. 

Studentrekrytering (Johan Kåberg) görs intensivt vid terminsstart 

Högskolan väst satsar mycket på AIL (Arbetsintegrerat lärande), cooppraktik etc. 

9. Inför lönerrevisionen 2019 (Janerik)  
Doktorandlöner klara 
IMH och IKE har ökat i relation till riksgenomsnittet, resultat för samtliga kommuniceras via mail och 
hemsida. 

Prefektmöten 
Dialogmöten genomförs med prefekter på institutioner med lönesättande samtal 

IBL IFM IKK ISAK har inte LÖS för medarbetare 

Janerik varnar för att det kan bli fler fyrpartsamtal i årets lönerevision. 

10. Samverkansavtalets tillämpning (Janerik)  
CSG, HR-direktör och Universitetsdirektör var på internat i två dagar i augusti för att diskutera 
samverkansavtalets hantering. 

En av tre faser: Kamerala beslut – OK; Intressant fråga – mer info till fackliga org. och dragning inför 
CSG innan beslut;  Mycket intressant fråga – facken med i beredningsgrupp och delaktiga i beslut. 

  



11. Rektorsrekryteringen (Janerik) 
Helen Dannetun kommer kliva ner som rektor sista juni 2020. 

Samrådsgrupp; Anställda (facken), studenter 

Styrelse fattar beslut i mars 2020. 

12. Sammanträdestider under hösten (Janerik) 
20/11 09:15-12:00 

17/12 10:15-12:00 

13. Övriga frågor 
Årsmöte 13/1-2020 kl. 12-14 

14. Sammanträdets avslutande 
Janerik förklarade sammanträdet avslutat. 

             
 
 
       

Janerik Lundquist                                         Martin Eneling 
Ordförande                                                   Sekreterare 
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