
Protokoll från SACO-rådet vid SLU årsmöte 2009-04-23 
 
 

1. Mötet öppnas. 
Vice ordföranden Andrus Kangro öppnade mötet. 
 

2. Upprop och fastställande av röstlängd. 
Upprop förrättades, bilaga 1. 
 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande. 
Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till mötesordförande valdes Per Jennische. 
Till mötessekreterare valdes Lars Eriksson. 
 

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare. 
Till justeringspersoner valdes Jenny Loberg och Lars Hagtorn 
 

6. Fastställande av föredragningslistan, bilaga 2. 
Inga tillägg i föredragningslistan. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 3. 
Verksamhetsberättelsen delades ut och kommenterades av Lars Lundqvist. Inga större 
händelser har ägt rum under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen lades till 
handlingarna. 
 

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 
Frågan besvarades med ja. 
 

9. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för rådets styrelse. 
Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Lars Lundqvist. 
Till vice ordförande för kommande verksamhetsår valdes Andrus Kangro. 
Till sekreterare för kommande verksamhetsår valdes Lars Eriksson. 
 

10. Val av ytterligare ledamöter i rådets styrelse 
Till övriga ledamöter valdes: 
Anneli Lundkvist 
Anna Mårtensson 
Jenny Loberg 
Larisa Gustavsson 
Katja Puustinen 
Karin Bennmarker 
 

11. Val av valberedning 
Erland Liljeroth (sammankallande) 
Ellen Ekdahl 
Bengt Guss 
Alfredo deToro 
 



 
12. Val av rådets representanter i olika organ inom SLU 

Som personalföreträdare i SLU:s styrelse och i SLU:s ansvarsnämnd utses Lars 
Lundqvist (ordinarie) och som dennes ersättare utses Andrus Kangro. 
Övrig representation i olika organ utses av styrelsen. 
 

13. Inkomna motioner/skrivelser. Dessa ska skriftligt inlämnas till styrelsen senast 2009-
04-09. 
Inga motioner eller skrivelser har inkommit. 
 

14. Rådets önskemål för verksamheten under det kommande året. 
Frågan om stiftelse togs upp som även autonomiutredningen. 
Andrus Kangro meddelade att frågan kommer att tas upp på SLU:s styrelsemöte 
kommande tisdag. Andrus Kangro och Lars Lundqvist svarade så gott det gick på 
frågor om vad detta kan innebära för de anställda. Utredningen ligger på vår hemsida 
där också synpunkter från medlemmarna kan lämnas. 
Flertalet i församlingen ansåg att SLU inte borde ställa upp i någon försöksverksamhet 
rörande det här.  
 
Per Jennische meddelade att SACO-S också kan påverka ärendet genom centrala 
remissvar. 
 

  
15. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 
 

16. Mötet avslutas 
 
 
 
För protokollet svarade 
 
 
 
 
Lars Eriksson 
 
Justeras 
 
 
 
 
Per Jennische  Jenny Loberg Lars Hagtorn 

 
 


