
Protokoll från årsmöte i SACO rådet vid SLU den 25 april 2006. 
 
Lars Lundqvist meddelade först de närvarande om en miss i föregående årsmötesprotokoll. I 
protokollet fanns ej Lars Holms namn med trots att han hade blivit vald av årsmötet och sedan 
suttit med som styrelseledamot. Mötet ansåg att Lars H. kunde ansetts som fullvärdig medlem 
av SACO rådets styrelse. 
 

1. Lars Lundqvist öppnade mötet. 
 
2. Upprop förrättades och röstlängd fastställdes, bilaga 1. 

 
3. Mötet befanns behörigen utlyst. 

 
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 

Per Jennische valdes till mötesordförande. 
Lars Eriksson valdes till mötessekreterare. 

 
5. Val av justeringspersoner och tillika rösträknare. 

Till justeringspersoner valdes Ulla Sandqvist och Vadim Kessler. 
 

6. Fastställande av dagordningen. Bilaga 2. 
 

7. Verksamhetsberättelse. Bilaga 3. 
Lars Lundqvist kommenterade berättelsen. 
De nya facklokalerna ligger i bibliotekshuset. 
SLU:s styrelse upplevs som mycket proffsig. 
Tisdagsförhandlingarna sker nu i ny tappning där vi kan gå in på nätet och 
kommentera olika ärenden. Vilket gör en snabbare anställningsprocedur. 
Möten sker regelbundet med universitetsdirektören Ulf Heyman. 
Lars L. kommenterade i övrigt schablonsemester, samverkansavtal, kompetenspeng 
(inrättande av en karriär och kompetensenhet) och prorektorsprocessen, den senare 
kommenterades av Lars Holm och Per Jennische. 
 
Frågor ställdes om SLUs styrelse och om vilka skyldigheter styrelseledamöterna har 
mot anställda inom universitetet. Lunkan svarade att styrelseledamöterna har ingen 
skyldighet att informera de anställda, vi har fackliga representanter i styrelsen som kan 
informera oss, facket har heller ingen möjlighet att påverka styrelsens agenda. Lunkan 
sa även att nuvarande styrelse verkar vara mycket påläst. 
 
Forskarkarriären kommenterades också. Doktorander och forskare kommer i större 
utsträckning att finansieras med externa medel. De som tillhör så kallad senior staff 
bör ha en mer fast förankring i verksamheten. 
 
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Svar ja. 

 
 

9. Val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. Bilaga 4. 
Till ordförande valdes Lars Lundqvist. 



Till vice ordförande valdes Andrus Kangro. 
Till sekreterare valdes Lars Eriksson. 
 

10. Till övriga ledamöter valdes: 
Doktorandrepresentant Larisa Gustavsson 
Nyval av Karin Bennmarker 
Omval av: 
Lars Holm 
Anneli Lundkvist 
Anna Mårtensson 
Maria Tivemo Eftring 

 
11. Val av valberedning. 

Ellen Ekdahl 
Vadim Kessler 
Per Jennische 
Erland Liljerot (sammankallande) 
Dessa fyra valdes av rådet till valberedning. 

 
12. Val av representanter till olika organ inom SLU. Dessa val överläts till rådets styrelse. 
 
13. Inkomna skrivelser och motioner. Inga motioner eller skrivelser hade inkommit. 

 
14. Rådets önskemål inför kommande arbetsår. 

 
Föreslogs att rådet skall arbeta för seniora forskares trygghet. 
 
Se till att få träffa den blivande kompetensutvecklaren. 
 
Hur ser det ut för teknisk/administrativ personal? Inom GAIA projektet ser man ifall 
man kan göra en effektivare organisation men vi vet ännu inte vad som kommer att 
hända. En effektivare organisation behöver inte innebära uppsägning av personal, det 
kan istället bli fråga om att inte återanställa efter naturlig avgång. 

 
15. Övriga frågor. Inga. 
 
16. Mötet avslutas. 

 
 
För protokollet svarade  Justeras 
 
 
 
 
Lars Eriksson  Per Jennische 
 
 
 
 
Ulla Sandqvist  Vadim Kessler 


