
  

 
 
Protokoll från SACO-rådets vid SLU årsmöte 19 april 2012. 
 
 

1. Öppnande 
Mötet öppnades av Lars Lundqvist. 
 
 

2. Fastställande av röstlängd 
Upprop förrättades och röstlängd fastställdes (bilaga 1). Därvid konstaterades att mötet 
hade 22 röstberättigade deltagare. 

 
 

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
Till justeringspersoner valdes Per-Gunnar Almkvist och Anna Mårtensson. 

 
 

4. Mötets behöriga utlysande  
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med Ja. 
 
 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Tommy Bergström (från SULF). 
Till mötessekreterare valdes Lars Eriksson. 

 
 

6. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes (bilaga 2). 
 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 3) 
Verksamhetsberättelsen hade varit tillgänglig på SACO-rådets hemsida. 
Verksamhetsberättelsen kommenterades av Lars Lundqvist. Fick frågor om MBL-
information/förhandlingar. Och svarade att vi nu får information via den så kallade 
förhandlingswebben men att förhandlingar sker vid ett förhandlingsbord. 
Lars Lundqvist informerade vidare om autonomiutredningen. 
 
Till verksamhetsberättelsen skall även infogas att Maja Reizenstein, från nya 
institutionen akvatiska resurser, varit adjungerad senaste halvåret. 
 
SACO vid SLU fick i februari nytt kontaktförbund, Naturvetarna. 
  
 
 



8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
Frågan besvarades med ja. 

 
 

9. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för rådets styrelse (Bilaga 4 
för punkterna 9 och 10). 
Till ordförande valdes Lars Lundqvist. 
Till v.ordförande valdes Andrus Kangro. 
Till sekreterare valdes Anneli Lundkvist. 
 
 

10. Val av övriga ledamöter i rådets styrelse 
Till övriga ledamöter valdes: 
Daniel Isaksson  Katja Puustinen 
Anna Mårtensson  Larisa Gustavsson 
Karin Bennmarker  Mona Mossadeghi Björklund 
 
 

11. Val av valberedning  
Till valberedning valdes: 
Alfredo de Toro (sammankallande), Ellen Ekdahl, Erland Liljeroth, Per Hansson, 
Maja Reizenstein och Anna Straube. 
 
 

12. Val av rådets representanter i olika organ inom SLU 
Ordföranden Lars Lundqvist valdes till personalföreträdare i styrelsen för SLU. 
Vice ordföranden Andrus Kangro valdes till ställföreträdande personalföreträdare i 
styrelsen för SLU. SACO-rådet utser personalföreträdare i övriga organ där så behövs. 
 
 

13. Inkomna motioner/skrivelser 
Inga skrivelser hade inkommit när tidsfristen löpte ut den 12 april 2012. 
 
 

14. Rådets önskemål för verksamheten under det kommande året 
Önskemål från smådjurskliniken om att tar upp OB-tillägg med arbetsgivaren. Lars 
Lundqvist meddelade att frågan kommer att tas upp med personalavdelningen. 
Önskemål framfördes också om att styrelsen bör utse en grupp som bevakar frågan om 
eventuell stiftelsebildning av SLU. 
 
 

15. Övriga frågor 
Lars Eriksson avtackades av SULF genom Tommy Bergström och av SACO-rådets 
styrelse genom Lars Lundqvist för arbete som sekreterare under ett antal år. 

 
 
 
 
 
 



16. Mötet avslutas 
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 
 
 

Vid protokollet    
 
 

   ________________________ 
Lars Eriksson    
 
 

Justeras: 
 
 
 
______________________ 
Tommy Bergström 
Mötesordförande  
 
 
 
______________________  ________________________ 
Anna Mårtensson   Per-Gunnar Almkvist 
Justeringsman   Justeringsman 


