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§

Ärende

Beslut

§1

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§2

Val av sekreterare

Linda Sohlberg valdes till sekreterare

§3

Val av justeringsperson

Kristina Julin valdes till justerare.

§4

Fastställande av dagordning

Mötet fastställde dagordningen.

§5

Föregående mötes protokoll

Protokollet tas upp vid nästa möte.

§6

Rapporter: MBL, medlemsmöte,
m.m.

Anders Fröjmark gav en rapport från universitetsstyrelsen rörande
universitetets ekonomiska prognos och lokalisering Kalmar. SACO
yttrade sig särskilt i frågan om Forum för genusforskning.
Linda Sohlberg informerade om ett ärende som kort har varit uppe
vid MBL men där ingen lösning uppnåtts ännu. Det handlar om att
man diskuterar ersättning för UB-personal när personalen är
schemalagd på klämdagar och dagar med arbetstidsförkortning.
Dessa dagar har biblioteket öppet till kl 18.
Flera policydokument har diskuterats på samverkan och kommer
efter justeringar att MBL:as inom kort.
Gemensamt myndighetscentrum
Lnu har svarat på en remiss ang bildandet av ”Gemensamt
myndighetscentrum”. I grunden är man positiv till ev
samordningsvinster men man är kritisk till bl a ersättningsförslagen.

§7

Löneförhandling

§8

Arbetstidsavtal för lärare

§9

Lokaliseringsfrågan i Kalmar

§11

Medlemskontakter

Ett medlemsutskick kommer att författas inom kort. Vi har fått in
samtliga bud och kommer inom några dagar att få de sista
motiveringarna.
Ett nytt möte angående avtalet kommer att hållas 22 juni. Mitsu och
Anders deltar.
SACO bevakar frågan och kommer att ha representanter i en facklig
referensgrupp. Vi kommer särskilt bevaka kostnader,
undervisningstid, innehåll i ev kulturcentrum och arbetsmiljöfrågor i
samband med flytt.
Vi planerar att göra ett utskick om status när det gäller
löneförhandlingarna.
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Vi diskuterade ev utskick i samband med arbetsmiljöenkäten som är
på gång från AG.
§12

Övriga frågor

Douglas Brommesson börjar arbeta vid Lunds universitet efter
semestern. Styrelsen tackar honom för en god insats i styrelsen och
önskar honom lycka till.
Årsmöte
Styrelsen tog fram ett datumförslag. 13 september 2011 kl 17.00.
När det gäller ombudsröstning, se stadgarna. Mitsu och Anders tittar
på de dokument (verksamhetsberättelse mm) som ska tas fram till
årsmötet.

§13

Mötets avslutning

Linda Sohlberg
Sekreterare

Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Kristina Juhlin
Justerare

Anders Fröjmark
Mötesordförande och Vice ordförande
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