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Protokoll från årsmöte för SACO-S-föreningen vid SLU den 26 april 2017 

§ 1. Mötes öppnas 
Mötet öppnades av Lars Lundqvist. 

§ 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
Till justeringspersoner valdes: Mats Linde och Marie Bengtsson. 

§ 3. Mötets behöriga utlysande 
Kallelse till årsmöte för SACO-S-förening vid SLU skickades per e-post och lades ut 
på SACO-S-föreningens hemsida den 23 mars, dvs. fem veckor före mötet (bilaga 1). 
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med Ja. 

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötesordförande valdes Jonatan Sohl som övertog ledningen av mötet. 
Till mötessekreterare valdes Anneli Lundkvist. 

§ 5. Fastställande av föredragningslistan 
F öredragningslistan fastställdes enligt förslaget (bilaga 1). 

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016/2017 
Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på SACO-S-föreningens hemsida (bilaga 2). 
Verksamhetsberättelsen kommenterades av Lars Lundqvist och godkändes. 

§ 7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017. 

§ 8. Val av ordförande och vice ordförande för föreningens styrelse (bilaga 3) 
Till ordförande valdes: Lars Lundqvist, omval S-fakulteten 
Till vice ordförande valdes: Andrus Kangro, omval LTV-fakulteten 
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§ 9. Val av ytterligare ledamöter i föreningens styrelse 
I "Valberedningens förslag på kandidater till styrelsen för SACO vid SLU" (bilaga 3) 
hade valberedningen föreslagit 10 ledamöter, dvs. en mer än vad stadgarna tillåter. 
Valberedningen föreslog årsmötet att en av de föreslagna ledamöterna skulle 
adjungeras till styrelsen. Efter diskussion ajournerades årsmötet och valberedningen 
hade ett kort sammanträde. Årsmötet återupptogs och valberedningen föreslog att en 
kandidat skulle strykas och rekommenderade att denna kandidat adjungerades till 
styrelsen. 

Till övriga ledamöter valdes: 
Katja Puustinen, omval 
Anneli Lundkvist, omval 
Sharon Bill, omval 
Peder Axensten, omval 
Birgitta Johansson, omval 
Maja Reizenstein, omval 
Jonathan Sohl, omval 
Joel Markgren, nyval 
Maja Malmberg, nyval 

UDS 
NI-fakulteten 
L TV -fakulteten 
S-fakulteten 
VB-fakulteten, Skara 
NI-fakulteten, Akvatiska resurser 
ADM 
L TV-fakulteten, doktorand 
VB-fakulteten 

§ 10. Val av föreningens representanter i olika organ alternativt delegation till 
styrelsen att utse sådana representanter 
Ordföranden Lars Lundqvist valdes till personalföreträdare i (i) styrelsen för SLU och 
(ii) personalansvarsnämnden vid SLU. 
Vice ordföranden Andrus Kangro valdes till vice personalföreträdare i styrelsen för 
SLU och personalansvarsnämnden vid SLU. 
SACO-S-föreningens styrelse utser personalföreträdare i övriga organ där så behövs. 

§ 11. Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 

Mats Linde, NI-fakulteten (sammankallande) 
Bengt Guss, VB-fakulteten 

Mötet uppdrog åt valberedningen att tillfråga Ellen Ekdahl, Universitetsadministra
tionen och biblioteket, om hon vill ingå i valberedningen. Vidare uppmanas övriga 
orter att föreslå kandidater till valberedningen. 

§ 13. Ändring av föreningens stadgar (bilaga 4) 
Ett tillägg har gjorts i föreningens stadgar som innebär att årsmötet delegerar till 
styrelsen att utse arbetsmiljöombud och att företräda årsmötet vid förhandlingar med 
arbetsgivaren. 

Årsmötet beslutade att godkänna ändringen av föreningens stadgar. 
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§ 14. Motioner (som föranmälts senast 4 april 2017) (bilaga 5) 
En motion hade inkommit. Medlemmen vill att SACO vid SLU kräver att 
arbetsgivaren tar bort kravet på att samtliga studenters självständiga arbeten ska 
publiceras på databasen Epsilon eftersom detta medför försämrad arbetsmiljö för 
medarbetarna. Motionen diskuterades. 

Årsmötet avslog motionen men uppdrog åt den nya styrelsen att ta upp frågan med 
arbetsgivaren om hur lösa detta arbetsmiljöproblem. 

§ 15. Övriga frågor 
Två övriga frågor togs upp. 

1. Hur ska man göra för att öka medlemmarnas intresse för fackets arbete? Finns det 
formella hinder för att få insyn i institutionernas verksamhet? Mer aktivitet och 
operativt arbete ute på institutionerna vore önskvärt. 

Tidigare har det funnits ett nätverk av kontaktpersoner kopplade till SACO. Dock har 
betydelsen av detta system minskat genom att den kollektiva lönerevisionen har ersatts 
med lönesättande samtal. Styrelsen kommer dock att ta tag i denna viktiga fråga. 

SACO trycker på arbetsgivaren att arbeta fram ett centralt samverkansavtal så att 
facken ska komma in tidigare i beslutsprocesser och får större möjlighet till påverkan. 
Arbetsgivaren har dock hittills inte varit intresserad av samverkan på vare sig central 
nivå eller fakultetsnivå utan endast velat ha samverkan kring en del arbetsmiljöfrågor 
på institutionsnivå. Detta är en utvecklingsprocess och styrelsen arbetar vidare med 
frågan. 

Styrelsen kommer att starta ett nyhetsbrev som ska skickas ut till medlemmarna 
cirka 4 gånger/år. Här kommer information ges om aktuella frågor samt vad som är på 
gång framöver. Ett viktigt syfte med nyhetsbrevet är att fånga upp medlemmarnas 
frågor. 

2. Finns det en risk för att banden mellan fackliga representanter och arbetsgivare blir 
för starka så att arbetet med att företräda medlemmarnas intressen blir lidande? 

Det finns en sådan risk. Styrelsen är dock medveten om problematiken och 
diskussioner förs kontinuerligt om detta. 

§ 16. Mötet avslutas 
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 
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Vid protokollet 

Anneli Lundkvist 
Sekreterare 

Justeras: 

Bilagor 

1. Årsmöte 2017 _kallelse_ dagordning 

2. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016-2017 

3. Valberedningens förslag på kandidater till styrelsen för SACO vid SLU 

4. SACO-S-föreningen vid SLU--stadgar-utkast-2017 

5. Motion-SAC0-2017 

6. Deltagarlista 
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