
Sveriges Ingenjörer                                                                       PROTOKOLL                                     
Lokalföreningen vid LiU/LiTH                                                                                                    
Styrelsen       

                        
Närvarande:  

Karin Enander, IFM                                                       
Martin Eneling, UF                         
Peter Hult, IMT                                                         
Kjell Karlsson, ITN                        
Torbjörn Larsson, MAI                                                           
Janerik Lundquist, IEI, ordf                                                            

Styrelsen för lokalföreningen vid LiU/LiTH av Sveriges Ingenjörer sam-
manträder tisdagen den 17 december 2019 kl 10.15 – 11:45 i samman-
trädesrum Diana*, Hus A, Campus Valla.  
 
1. Sammanträdets öppnande 
 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2. Val av sekreterare 
 Karin Enander valdes till sekreterare. 

 
3. Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes. 

 
4. Föregående mötes protokoll 
 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
5. Meddelanden 

- Fackliga kurser: alla uppmanas att titta på kurserna på Sveriges In-
genjörers websida och fundera på om det är någon man vill gå. 
- Lönestatistik: 25% på LiU har svarat på årets löneenkät, mot 52% i 
Sverige. Ny påminnelse kommer att gå ut i samband med kallelse till 
årsmötet. 

 - Revidering av anställningsordningen är på gång. 
- Organisation: Ämnet slöjd, som man tidigare sagt att man kommer 
att avveckla, kommer ev. att finnas kvar. Området för utbildningsve-
tenskap har fram till 15/5 på sig att bl a visa att det finns en veten-
skaplig grund och långsiktig finansiering för ämnet. 
- Postdoc-avtalet används inte så som det ska på vissa institutioner - 
postdoktorerna får en ALVA-tjänst istället. 



- FUM: ev kommer man framöver att vartannat år ha ett FUM i 
mindre skala. Man kommer att genomföra pilotförsök först. Man har 
beslutat att istället för att öka medlemsavgifterna 2020 ta pengar från 
inbetalningarna till konfliktfonden för rekryteringsinsatser. 
- Lönelistor: Ag vill ej ge ut lönelistor längre med hänvisning till 
GDPR. Denna fråga hanteras väldigt olika på olika lärosäten. Frågan 
har lyfts till kontaktförbundet SULF för att komma vidare. 

 
6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
 Aktuella frågor diskuterades. 

 
7. Rapport från Högskolerådet (Kjell) 

Senaste mötet ägde rum 6/11 i Stockholm. Nya chefen för offentliga 
förhandlingsenheten Andreas Nyström medverkade. Man diskute-
rade dessutom hur förbundet arbetar med en rad olika opinionsfrågor 
som rör högskolan. SI har gemensamt med Saco gett inspel inför 
forskningspropositionen 2020. Nästa möte äger rum 31/1. 
 

8. Nytt intranät på LiU (Martin) 
Detta projekt startar nu och ska vara genomfört till mitten av 2021. 
OFR har representant i styrgruppen. Se bilaga för mer information. 

 
        9. Utfallet av årets lönerevision (Janerik)  

ISAK, IKK, IFM och IBL hade fackliga förhandlingar, övriga hade 
lönesättande samtal. Utfallet blev överlag ganska bra för våra med-
lemmar. Ett drygt tiotal fyrpartssamtal har ägt rum. 
 

      10. Förberedelse inför årsmötet 2020 (Janerik, Kjell)  
Årsmötet äger rum 13/1 kl 12-14 i Diana på IEI. Janerik kommer att 
be Jan Axelsson komma och berätta om ECIU University. 

 
      11. Rektorsrekryteringen (Janerik)  

Samrådsgruppen, där de fackliga organisationerna finns represente-
rade, ska träffa rekryterarna den 17 december för att diskutera pro-
cessfrågor. Man verkar ha som huvudmål att rekrytera externt. 

 
      12. Ändringar i centrala villkorsavtalet (Janerik) 

Nya LAS-regler: LAS-åldern höjs till 68 år från 200101 och till 69 år 
från 230101. Se bilaga för fler detaljer. 

 
      13. Övriga frågor 



Frågan ställdes hur det går med arbetet att försöka återetablera varu-
märket LiTH/Tekniska högskolan. Janerik kommer att ställa frågan 
på nästa fakultetsstyrelsemöte. 

 
      14. Sammanträdets avslutande 
 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackade ledamö- 
                   terna för deras engagemang under 2019. 
 

 Janerik Lundquist                                              Karin Enander                       
Ordförande                                                         Sekreterare 

                                                                   

 
























