Styrelsemöte i SACO-S föreningen vid SLU
den 24 september 2013

1. Skara
Saco-föreningen har en representant i Samsu-gruppen (planeringsorgan,
MBL/samverkan krävs ej).
MBL-förhandling gällande dekanbeslut att flytta djurutbildningar från Skara till
Uppsala verkar inte ha skett. Ansvariga kontaktas.
Processen kring flytten går i dagsläget långsamt.
Inom flytten av utbildningar från Skara till Uppsala så är Saco-föreningens roll
att bevaka personalfrågor, inte utbildningsfrågor.
Till Margaretas utredning önskas personal från Skara i gruppen.
Oro för utbildningens kvalité p.g.a. ekonomiska nedskärningar.
2. Lönerevisionen
Utbildning för lönesättande samtal (LSS) har påbörjats. Informationen från
personalavdelningen kring LSS har hittills varit bristfällig.
Datum för att slutföra lönerevisionen är 11-13 november för Saco.
Doktorand-stegen är inte förhandlad än.
3. Förändringsarbetet SLU
En hel del frågor som inte är av facklig karaktär diskuteras.
Förslag från Saco: Doktorander bör få gå klart sina utbildningar inom respektive
fakultet oavsett var handledarens lön bokförs.
4. Styrelsens arbetsformer
Ordföranden redogjorde för Saco-föreningens uppgift på SLU samt hur
styrelsearbetet bör skötas.
Våra uppgifter är i korthet: kollektivavtalsfrågor, tillvarata medlemmarnas
intressen, vi är en personalorganisation som företräder de anställda.
Frågorna kommer att diskuteras vidare.
5. Allmän info
Ny anställningsordning from 1 oktober, tillämpningsföreskrifter är på gång.
Titeländring till forskare av vissa anställda kommer att ske, har att göra med
möjlighet att kunna bli befordrad.
SLUs styrelse: Fyllnadsval FN, Ekonomi-vad görs åt underskottet?
Utbildningsutbudet, Biotronens finansiering.
Arbetsmiljökonferens på SLU Ultuna 2 oktober.
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6. Från orterna
Umeå: Finansiering av forskare diskuteras.
Ultuna: Administrationen har informella möten, Melkersson ska bjudas in.
Skara: Inget att rapportera.
Drottningholm: Ledningen jobbar fram ny organisation. Institutionsråd med två
fackliga representanter. Samverkansmöte med prefekt och facklig företrädare.
Alnarp: Information kring dekanbeslut dröjer. VH-fakultetens ledning får kritik
för sitt besök i Alnarp.
7. Övriga frågor
Diskussion kring finansiering av examinationer på UDS.
Admin- och biblioteksföreningen: Diskussion kring föreningens funktion och
roll.
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