
Sveriges Ingenjörer                                                                       Protokoll                                                                                                                           
Lokalföreningen vid LiU/LiTH                                                                                                                                                                                                          
Styrelsen       

 

Frånvarande: Martin Eneling, UF                         
Jens Eriksson, IFM                        
Maria Ewerlöf, HMV   - 
anslöt 15:40 (i punkt 6)                
Mathias Henningsson, IEI                                    
Peter Hult, IMT                                                         
Kjell Karlsson, ITN                        
Torbjörn Larsson, MAI                                                           
Janerik Lundquist, IEI, ordf  

Frånvarande: Mikael Asplund, IDA                                                                                          
Per Sandström, IFM                   
Simon Schütte, IEI                 
Klervie Toczé, IDA   

1. Sammanträdets öppnande 
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 

2. Val av sekreterare 
Martin Eneling valdes till sekreterare. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. Punkt 8 ströks. 

4. Föregående mötets protokoll (Utskickat) 
Inga synpunkter framfördes och protokollet lads ad acta. 

5. Meddelanden 
En diskussion pågår om OB-tillägg initierad av den tentamensremiss som skickats ut där 
examinationer finns inlagda på trettondagsaftons eftermiddag.  
Mathias Henningson berättar om ett förslag till förändring av tentamensupplägg som skulle 
innebära att helg- och andra examinationer på obekväm tid inte skulle behövas.  

Jens Eriksson är utsedd till ny CAMO på campus Valla. 

LiU har ny universitetsdirektör sedan den 2/12, Peter Yngve. 

Janerik Lundquist har nominerat Simon Schütte till Sveriges Ingenjörer Distrikt Östergötlands 
styrelse  



 

6. Fackliga frågor på institutionsnivå 
Fackliga frågor på institutionsnivå diskuterades.  

7. Rapport från årets Fullmäktige 
Martin Eneling redovisade årets ingenjörsfullmäktige, vilket var ett sk. motionsfullmäktige. 
Ingen universitets- eller högskoleaktiv representant valdes in till styrelsen i år heller.  

8.  Lönerevisionen 20223  
Janerik Lundquist informerade om att resultatet av lönerevisionen planeras undertecknas av 
SACOO den 8/12 och att de nya lönerna kommer att utbetalas i december tillsammans med 
den retroaktiva löneökningen för oktober och november. 

Revisionen har över lag gått bra. Ett 15-tal fyrpartssamtal har genomförts, vilket är en 
fördubbling jämfört med förra året.   

9. Översyn av Samverkansavtalet  
Torbjörn Larsson och Janerik Lundquist informerade om att det genomförts fem till sex 
möten under hösten, men diskussionen pågår.  

10. Reviderad anställningsordning vid LiU  
Torbjörn Larsson och Janerik Lundquist informerade om att universitetsstyrelsen har antagit 
ett förslag till ny Anställningsordning vid LiU. Dock har förslaget till reviderad text om 
pedagogisk meritering strukits. Ursprungstexten i dokumentet är det som nu gäller.   

11. SI årsmöte 2023  
Årsmötet kommer att genomföras 2023-01-19 kl. 12:00-13:15, med lunch, i lokal B2:841 (TE-
huset, A-huset). Kjell Karlsson skickar ut en inbjudan.  

Sista anmälningsdag är 2023-01-13 

12. Konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet 
Konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i anslutning till årsmötet. 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes. 

14. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

 


	1. Sammanträdets öppnande
	2. Val av sekreterare
	3. Godkännande av dagordningen
	4. Föregående mötets protokoll (Utskickat)
	5. Meddelanden
	6. Fackliga frågor på institutionsnivå
	7. Rapport från årets Fullmäktige
	8.  Lönerevisionen 20223
	9. Översyn av Samverkansavtalet
	10. Reviderad anställningsordning vid LiU
	11. SI årsmöte 2023
	12. Konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet
	13. Övriga frågor
	14. Sammanträdets avslutande

