Styrelsemöte i Saco-föreningen vid SLU
den 26 mars 2014

1. Årsmöte
Datum för årsmöte: torsdag den 25 april kl. 13.00.
Lokaler bokade enligt följande: Umeå, sal Holly Wood; Ultuna, sal H;
Skinnskatteberg, Konferensrummet; Skara, Nonnenrummet; Alnarp, Lilla
Sessionssalen; samt Grimsö, Drottningholm och Lysekil.
2. Allmän information
Central förhandling om anställningar
Central förhandling om anställningar och företrädesrätt har hållits. Ett yrkande
från SACO rörde hur tjänsteanteckningar ska föras. SLU och Saco är i nuläget
oeniga i frågan gällande tjänsteanteckningar.
Delpension
Fokusgruppen (personalchefen och ordförandena för respektive fackförening)
har beslutat att en del av fokusmedlen ska användas för att delfinansiera
delpensioner i högre utsträckning än tidigare. Från 1 maj och en bit in på hösten
kommer ansökningar om delpension att finansieras med fokusmedel på följande
sätt: 61-63 år, halva pensionsavgiften täcks med fokusmedel; 63-65 år, hela
pensionsavgiften täcks med fokusmedel. Detta kommer att göra det mer
fördelaktigt för institutionerna att godkänna delpensionsansökningar.
Reseavtal för institutionen för akvatiska resurser
Förhandlingar pågår.
3. Från orterna
Umeå
Information från fakultetsnämndsmöte.
Två arbetsbrister kommer att förhandlas.
Uppsala
Administrationen: Inget speciellt att rapportera.
VH-fakulteten och UDS: VH har fakultetsnämndsmöte imorgon och på fredag.
Diskussioner förs med löneavdelningen om hur semesterdagar ska dras. Vad
som gäller framgår i det lokala avtalet (Listavtalet). Central förhandling om
företrädesrätt och anställningar har hållits.
NJ-fakulteten: Utbildningsnämnden (UN) hade möte igår. Programstudierektorer
(PS) ska tillsättas, arvoden för dessa bör vara lika på alla fakulteter.
Förhandling om turordningskrets slutade i oenighet, ärendet lämnas över till
Naturvetarna.
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Skara
Andrus besökte Skara måndag-tisdag. Fokus ligger på flytten av utbildningarna
och i stort sett ingen diskussion om forskningsverksamheten. Många frågor
finns. Information kommer inte fram till HMHs prefekt, vilket leder till
missförstånd. Prefekten ska delta i ”flyttgruppens” möten framöver för att
förbättra kommunikationsflödet. Arbetsmiljöproblem förekommer.
Alnarp
I fredags var Torbjörn (prorektor) och Lena A-E (vicerektor) på Alnarp för att
träffa studenter och informera om ”Framtidens SLU”. Central förhandling
rörande arbetsbrist har hållits, en principdiskussion hölls även om hur
övertalighetsprocesser ska hanteras. På torsdag ska informationsmöte hållas om
förändringar på BT-VH, dekanerna från VH och LTV kommer att deltaga.
4. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
5. Kommande möte
Nästa möte är årsmötet torsdag den 24 april kl. 13.00.
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