
Sveriges Ingenjörer                                                                       PROTOKOLL                                     
Lokalföreningen vid LiU/LiTH 
Styrelsen       

Närvarande: 
Mikael Asplund 
Karin Enander, IFM          
Maria Ewerlöf, IMT  
Peter Hult, IMT            
Kjell Karlsson, ITN    
Marco Kuhlmann, IDA (tom  
punkt 8)           
Janerik Lundquist, IEI, ordf                        
Per Sandström, IFM                
 
Ej närvarande: 
Simon Schütte, IEI 
Martin Eneling, UF  
Torbjörn Larsson, MAI                                                                                             

 

Sammanträde den 12 november 2020 kl 08.15 – 09:45 via Zoom.  
 

1. Sammanträdets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat 
 
2. Val av sekreterare.  

 Mikael valdes till sekreterare 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen fastställdes 
 
4. Föregående mötes protokoll  
 Inga synpunkter, lades till handlingarna 
 
5. Meddelanden  
 Inga meddelanden 
 
6. Fackliga frågor på institutionsnivå 

• IDA: Ny proprefekt (Marco), slutar därför i SIs styrelse vid årsskiftet 
• ITN: Många Corona-anpassningar, annars inte så mycket 
• IMT: Lite stökigt kring direktiv kring Corona. Nya direktiv, 

uppmuntras att öka sin närvaro i hemmet. Generellt vad gäller kring 
närvaro på institutionen? Oklart vad som är normalläge, försökt få 
fram tydliga instruktioner. Prefekt och styrelse är klara. 



Värdegrundsarbete pågår. Lika villkorsombud avskaffat på LiU, 
drivit att det ska finnas kvar.  

• IFM: Beslut av administrativ chef om finansiering av administrativt 
stöd, centraliseras. Kritik och diskussion nya modellen och hur beslut 
fattas. Viss labbverksamhet igång, men uttunnat. 

• IEI: Lugnt, en del (jobbiga) personalärenden. Verksamheten löper på 
bra, bra prefekt.  
 

7. Rapport från Högskolerådet 201111 (Kjell, Simon) 
• Se även anteckningar från mötet som mejlats ut av Kjell. 
• Ökade anslag i budgeten, bland annat livslångt lärande. Diskussion 

om hur pengarna kan spenderas. (Karin angående uppdrag för 
kompetensutveckling: institutionerna har fått komma med förslag, 
öppna kurser på program som fristående, utifrån att de redan finns, 
också möjligt med kurser från grunden, nämnderna ska nu diskutera),  

• Ulrika Lindstrand (ordf. i SI) har träffat statssekreteraren på 
utbildningsdepartementet. SI delar inte idén om att det är brist på nya 
utbildningsplatser utan snarare att studenterna ska bli klara. Frågan 
om 3-terminers system diskuterades.  

• Diskussion om antagning som har ökat generellt ht20. 
• Janerik: har påpekat att det är viktigt att företrädare för högre teknisk 

utbildning kommer med i förbundsstyrelsen, vilket idag inte är fallet. 
 

8. Lönerevisionen 2020 (Janerik) 
• Har inte börjat, avvaktar. Pengar kommer retroaktivt från oktober 

2020. Nivån ska förhandlas. 
• Jobbar med en lokal förhandlingsordning för hur löneförhandlingar 

ska ske. Arbetsgivaren har gått med på krav på lönelistor. Kommer 
få fullständiga lönelistor för alla anställda både före och efter 
lönerevisionen. Ny förhandlingschef (Johan Nyhammar) fungerar 
bra. Fack och arbetsgivare är överens. Arbetsgivaren vill invänta 
vilka minihöjningar som beslutas finns för OFR och SEKO centralt. 
Nivån förväntas hamna ungefär som förra året, ca 2,2% i snitt. 

• DomFil har synpunkter på att med.faks doktorander har låg lön. 
Frågan har diskuterats med rektor, men frågan ligger hos prefekterna. 
Diskussion om hur lönesättning sker för doktorander.  
 

        9. Inför årsmötet i januari 2021 (Kjell, Janerik) 
• Beslut om datum: 11 januari 2021, klockan 13.15  
• Valberedningen jobbar för fullt 
• Kjell kallar till årsmötet, vilket med största sannolikhet kommer att 

ske digitalt denna gång 
 



      10. Inför Fullmäktige 2020 (Martin) 
 Utgår eftersom Martin inte är närvarande. 
 
      11. Översyn av samverkansavtalet (Janerik) 

• Arbetsgivaren har kallat till två stora möten med CSG och CAMO.  
• Har funnits klagomål på hur samverkan har fungerat senaste tiden. 
• Bra diskussioner. Det ska skrivas nytt samverkansavtal. Diskussion 

om innehåll pågår. Mål är att stärka samverkan i positiv anda. 
 

      12. Nästa sammanträde 
 Beslutas att bli 21 december klockan 10.15. 
 
      13. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
 
      14. Sammanträdets avslutande 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
             
  

 

 

Janerik Lundquist 

Ordförande 

Mikael Asplund 

Sekreterare 

 


