Styrelsemöte i Saco-föreningen vid SLU
den 21 januari 2014

1. Allmän information
SLU: styrelse
SLU:s styrelse har möte den 19 februari.
Ordförandekonferens
Ordförandekonferens kommer att hållas andra veckan i februari. På mötet deltar
representanter från arbetsgivare och arbetstagarorganisationer på SLU.
Arbetsmiljö och lika villkor, LTV-fakulteten i Alnarp
Fakultetsdirektören på LTV-fakulteten har tagit fram ett eget förslag om hur
frågor kring arbetsmiljö och lika villkor ska hanteras vid fakulteten. Förslaget
ska diskuteras vid tisdagsförhandlingen nästa vecka.
Arbetstidsavtal
Diskussionerna om nytt arbetstidsavtal ligger nere.
2. Förändringsarbetet på SLU
SLU:s ledningsråd hade möte förra veckan. Eftersom förändringsarbetet formellt
är avslutat så kommer inte facken att kallas till ledningsrådsmötena framöver.
Utvärdering av förändringsarbetet gjordes före jul och en ny utvärdering ska ske
före sommaren.
Anna Mårtensson har utsetts till SACO:s representant i utbildningsnämnden
(UN). UN hade möte förra veckan och diskuterade bland annat vilka program
ska ges vid SLU.
3. Lägesrapport - Skara
Under hösten 2013 skulle prefekterna vid VH-fakulteten skatta behovet av lärare
till de nya utbildningsprogrammen i Uppsala. Detta skulle presenteras för lärarna
i Skara. Bara institutionen för kliniska vetenskaper (KV) har gjort detta. De har
bedömt att det behövs tre nya lärare till djursjukskötarprogrammet. Lärarna i
Skara måste bestämma sig i januari om de är intresserade av tjänsterna. Om de
anmäler intresse för tjänsterna kommer deras anställningar att flyttas från
institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) till KV men fortfarande
kommer de att vara placerade i Skara. Hösten 2014 finns utbildningen både i
Uppsala och Skara. Från och med hösten 2015 finns inga studenter kvar i Skara
och då flyttar lärarna till Uppsala.
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4. Uppföljning av revisionen
Revisionen ska utvärderas under våren.
SLU vill skicka ut en enkät till de anställda som haft lönesättande samtal, Saco
ska delta i utformning av enkäten.
Försöket med lönesättande samtal ska utvärderas av parterna gemensamt.
5. Från orterna
Alnarp
Anställning av extern prefekt har skett vid institutionen för biosystem och
teknologi.
Skara
Se punkt 3.
Uppsala
Rekrytering av ny chef på ledningskansliet.
Ny omorganisation håller på att diskuteras på SUS.
VH-fakulteten. Principer om retroaktiv ersättning för övertalighetsanmälda har
diskuterats.
Umeå
Inget speciellt att rapportera.
6. Årsmötet
Preliminärt datum för årsmötet är torsdag den 24 april kl. 13. Årsmötet följs
sedan av styrelsemöte under torsdag eftermiddag och fredag förmiddag.
7. Kommande möte
Nästa möte är tisdag den 25 februari kl. 10.00.
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