Styrelsemöte i Saco-föreningen vid SLU
den 25 februari 2014

1. Allmän information
Lönerevisionen
Lönevisionen utvärderas under våren. En enkät ska skickas ut till anställda och
chefer som haft lönesättande samtal.
Ordförandekonferensen
Ordförandekonferensen blev inställd. Möte ska hållas om hur
ordförandekonferensen ska organiseras framöver.
Arbetsmiljö och lika villkor
Ett inledande möte har hållits med SLU om hur arbetet med arbetsmiljö och lika
villkor ska bedrivas framöver.
Finansiering av högre tjänster
SLU:s styrelse har tidigare gett rektor i uppdrag att se över system för
finansiering av högre tjänster och ta fram förslag på hur man skulle kunna
delfinansiera seniora forskare. Uppdraget ska presenteras för styrelsen vid mötet
i maj. Inget har dock hänt och Saco tog upp det på senaste mötet med SLUstyrelse. Saco har nu fått en inbjudan från ledningskansliet att delta i en
arbetsgrupp om detta.
Utbildningsnämnden (UN)
Saco har representant i nämnden.
Fördelning av medel till grundutbildning
Vid senaste UN-mötet togs underlag fram som skulle presenteras vid kommande
möte för SLU:s styrelse. Underlaget ändrades dock av Tiina Sarap och Lena
Andersson Eklund vilket har lett till starka protester hos UN:s ledamöter.
Ärendet lades åt sidan och inget beslut blev taget.
2. Årsmöte
Preliminärt datum har satts till torsdag den 25 april kl. 13. Kallelse ska skickas
till samtliga medlemmar.
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3. Från orterna
Alnarp
Omorganisationen och hanteringen av de fakultetsdelade institutionerna är
problematisk.
Vid en arbetsbristförhandling hölls en mycket lång principdiskussion om hur
övertalighetsprocesser ska hanteras.
Skara
VH-fakulteten har beslutat om fem befordransärenden från adjunkt till lektor.
Denna fråga förhandlas vidare mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation.
Det mesta rörande utbildningsflytten verkar lösa sig i Skara. Vissa frågor
kvarstår dock.
Uppsala
Förhandlingar gällande omorganisation och arbetsbrist pågår.
Umeå
Lönediskrimineringsärende pågår.
SACO har uppmärksammat att utländska kvinnliga postdoktorer har blivit
vilseledda kring sina rättigheter att förlänga sitt förordnande vid
föräldraledighet.
4. Övriga frågor
Arbete med att bilda doktorandförening pågår.
5. Kommande möte
Nästa möte är tisdag den 25 mars kl. 10.00.
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