Styrelsemöte i Saco-S föreningen vid SLU
den 17 mars 2017

AG= Arbetsgivaren
LAS=Lag om anställningsskydd
UDS=Universitetsdjursjukhuset
VH=Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

1. Årsmöte
Datum: onsdagen den 26 april, kl. 10-12.
Kallelse skickas ut fyra veckor innan årsmötet.
2. Stadgeändring
Diskuteras inom styrelsen och med Naturvetarna.
Punkten anges i kallelsen till årsmötet.
3. UDS
-

-

-

-

-

Möte med UDS hölls förra veckan. Fortsättning på mötet med facken, UDS
och personalavdelningen där en punktlista sattes upp med ett antal saker
som UDS skulle göra. Vid detta möte gjordes en genomgång av listan:
UDS hade inte gjort någonting, ex. inga beslut hade tagits om vad
mellancheferna ska göra. Nästa möte i början av maj.
Stormöten hålls på UDS några gånger per termin och leds av UDSdirektören.
Formellt påpekande till AG (Personalavdelningen): Någon hos AG måste
ha överblick över alla förändringsprocesser som initieras på SLU
(institutioner, fakulteter, administration, UDS etc.).
Gerdin-utredningen: Händer inte så mycket just nu. Nästa steg – Gerdin
m.fl. arbetar tillsammans med rektor för att ta fram en plan om hur gå
vidare. UDS bör lägga ned alla små förändringsprocesser som hela tiden
initieras och drivs igenom. Personalen blir överbelastade med alla
pågående förändringar.
Facken kontaktar Gerdin och diskuterar fortsättningsarbetet med
utredningen, exempelvis informera om lönenivåer, lönetillägg och OBtillägg.
Arbetsmiljöproblem i UDS reception.

4. Övriga frågor
Anställning internship UDS/VH:
Flera anställningar om internship ligger ute.
Är en form av utbildningsplats, lönerna är därmed betydligt lägre än för
klinikveterinär.
Ska utannonseras.
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Intervju ny Infra-chef:
Facken får möjlighet att träffa kandidaterna och ställa frågor.
Varsel som lämnats ut försent eller inte alls:
Varslet måste lämnas senast fyra veckor innan anställningen upphör. Om inte
ska anställningen förlängas en månad. Om facken inte får varslet i tid är det ett
brott mot LAS. Medlemmarna får kontakta facket om de vill diskutera varslet.
5. Nästa möte
Nästa styrelsemöte: tisdag den 18 april.
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