
 
 
Protokoll från SACO-rådets vid SLU årsmöte 21 april 2010 
 

1. Mötet öppnades av Lars Eriksson 
 

2. Upprop förrättades och röstlängd fastställdes (bilaga 1). 
 

 
3. Frågan om mötets behöriga utlysande. Svar ja. 

 
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 Alfredo de Toro och Ellen Ekdahl 
 

6. Fastställande av föredragningslistan 
Dagordningen fastställd (bilaga 2). 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 3). 
Verksamhetsberättelsen lästes till vissa delar upp och kommenterades sedan av Lars 
Lundqvist. Frågor som kommenterades mer än andra var: 
UDS 
Lönerevisionen 
Doktorandstegen 
FOKUS 
Internat med ledningen för personalbyrån 
Frågor som ställdes rörde UDS och OB-tilläggen på UDS. 
 

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
Frågan besvarades med ja. 
 

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

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



11. Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 
Erland Liljeroth (sammankallande) 
Ellen Ekdahl 
Bengt Guss 
Alfredo de Toro 
 

12. Val av rådets representanter i olika organ inom SLU 
Ordföranden Lars Lundqvist valdes till personalföreträdare 
Vice ordföranden Andrus Kangro valdes till ställföreträdande personalföreträdare 
 

13. Inkomna motioner/skrivelser. Dessa ska skriftligt inlämnas till styrelsen senast 2010-
04-12 
Inga skrivelser hade inkommit. 
 

14. Rådets önskemål för verksamheten under det kommande året 
- Rådet bör arbeta som tidigare. 
 - Fråga från SULF:s ombudsman Tommy Bergström: Kan ni tänka er att börja med 
lönesättande samtal med prefekt/chef?  
- Anställningsformer togs upp, projektanställning kontra tillsvidareanställning.  
- Bättre kontakt önskas med mellan kontaktpersoner och rådets styrelse. 
 - Hålla koll på stiftelsebildningen 
 - Bevaka så att nya titeln ”biträdande forskare” inte blir en så kallad B-grupp av 
forskare.  
 

15. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
 

16. Mötet avslutas 
 
 
För protokollet svarade   Justeras 
 
 
 
 
Lars Eriksson   Per Jennische 
 
 
 
 
Alfredo de Toro   Ellen Ekdahl 
 
 

Efter mötet informerade Tommy Bergström, ombudsman i SULF, om sin roll som 
ombudsman vid SLU. Tommy finns på SLU en dag i veckan. Tommy informerade även om 
sitt arbete och spelet mellan kontaktpersoner på respektive institution och medlemmarna i 
SACO-rådets styrelse. 
 


