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Närvarande:     Janerik Lundquist, IEI, ordf 
Kjell Karlsson, ITN 
Peter Hult, IMT 
Mikael Asplund, IDA 
Martin Eneling, UF 
Per Sandström, IFM 
Simon Schütte, IEI 
Mathias Henningsson, IEI 
Torbjörn Larsson, MAI 
Jens Eriksson, IFM 

Frånvarande:    Maria Ewerlöf, IMT 
                          

 
1. Sammanträdets öppnande 

Janerik Lundquist förklarar möte öppnat 
 

2. Val av sekreterare 
Mathias Henningsson valdes till sekreterare för dagens möte 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med förändringen att punkt 9 utgår 
 

4. Föregående mötes protokoll  
Föregående mötes protokoll godkändes 
 

5. Meddelanden 
Information från universitetsledningen: Inför hösten är uppmaningen till lärarna att 
planera för distansundervisning. Troligtvis kommer LiU att vara i Pandeminivå 2 i 
höst, med det är som alla förstår fortfarande svårt att veta säkert. 
Saco-S har fått lämna synpunkter på en intern utredning på LiU om pedagogisk meri-
tering. 
 

6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
IDA: Diskussion kring hur institutionen ska agera när det gäller Lika villkor? Risk att 
Lika villkor bara försvinner, om inte institutionen tar tag i frågan. Även andra institut-
ioner har lika villkor uppe på sina LSG-möten för diskussion hur man ska ta hand om 
detta. UF: Diskussion kring hemarbetssituationen fortgår. IFM: Arbete med under-
visningsschabloner pågår, förslag snart på gång. MAI: Lugnt, lärarna har fullt upp 
med undervisning under pandemin. IEI: Ganska lugnt, viss oro bland lärarna kring 
höstterminens undervisning. ITN: Inget viktigt att rapportera IMT: Personalärenden 
och allmänt om arbetsmiljö.  
 

7. Lönerevisionen 2020/21 
Information om lönesättande samtal och att fler institutioner ansluter sig samt att för-
handling med arbetsgivaren sker om att höja lägsta nivåerna i doktorandstegen. 
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Diskussion på mötet om lönesättande samtal, hur de kan bli ännu bättre och vad med-
lemmarna egentligen tycker.  
 

8. Rapport från fakultetsstyrelsen 2021-03-09  
Fakultetsstyrelsen anser att vi ska ta nästa steg och inte bara förvalta. Tre nya program 
var uppe på agenda för diskussion. Inga beslut tagna och då vi är mycket nära takbe-
loppet så troligtvis måste program avvecklas (eller dra ner på antalet studenter) om 
nya program startas. 

1. Högskoleingenjör Tillämpad fysik  
2. Masterprogram Datadriven byggproduktion och -ledning 
3. Civilingenjörsprogram Teknisk matematik 

Mer information om underlag för rekrytering mm finns i fakultetsstyrelsens bilagor 
till protokollet 
 

9. Nästa sammanträde  
Nästa sammanträde beslutades till 22 april 15:15 
 

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg 
 

11. Sammanträdet avslutades 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat 
 
 
 

     Janerik Lundquist 
     Ordförande 

Mathias Henningsson 
Sekreterare 

 
 
 
 


