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§

Ärende

Beslut

§1

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§2

Val av justeringsperson

Urban Anjar valdes till justerare.

§3

Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen.

§4

Föregående mötes protokoll

Protokollet har skickats ut, men är inte justerat. Protokollet bortläggs
till nästa möte.

§5

Rapporter: MBL, medlemsmöte,
m.m.

Vi efterfrågar rutiner när det gäller internrekrytering.
Vi behöver också en översyn av tjänstebefattning inom
administrationen.
Konstaterad arbetsbrist på TEK
Klämdagar för TA lokalvård
Rutiner för MBL- möte är följande:
Varannan vecka samverkan varannan MBL-förhandling
Vi vill ha bättre uppföljning av ärenden där vi inte varit eniga med
AG.
Det har tagits fram rutiner för rekrytering av TA-personal.
Arbetsmiljökommittén hade möte den 4 mars
Personalbarometern ”nöjd medarbetarindex” ska göras under mars
månad. Just nu sker en granskning av frågorna av en forskare på
rektors begäran.
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§6

Löneförhandling

Vi behöver gå ut till medlemmarna om nyheterna i RALS.
Medlemsenkäterna ska lämnas till facket omgående. Vi kommer att
gå ut med mail med en påminnelse inom kort.

§8

Medarbetar- och lönesamtal

Lnu behöver utveckla formerna för löne- och utvecklingssamtal.
Underlagsmaterial saknas eller är bristfälligt för vissa
personalgrupper. Handledning behövs för cheferna. Detta ska
SACO-S påpeka för personalavdelningen.

§9

Arbetstidsavtal för lärare

SACO har haft ett samtal med AG ang arbetstidsavtal. Styrelsen
utsåg Mitsuru Suzuki och Anders Fröjmark att gemensamt företräda
SACO i arbetstidsavtalsfrågor.

§10

Övertid och mertid

Frågan bordlades eftersom fler i styrelsen behöver vara närvarande.

§11

Medlemskontakter

Öka våra medlemskontakter genom:
Fler medlemsbrev
Aktivare på webben
Medlemsutskick kan innehålla t ex uppgifter om det nya avtalet,
förhandlingsperioder, retroaktiv lön mm.

§12

Övriga frågor

Frågan om en medlems önskan om titelförändring togs upp. Facket
för medlemmens talan vid MBL efter att vi fått in underlag från
medlemmen.

§13

Mötets avslutning

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Linda Sohlberg
Tillfällig sekreterare

Urban Anjar
Justerare

Anders Fröjmark
Mötesordförande och Vice ordförande
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