Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-01-27, klockan 14.30
Plats; Zoom
Närvarande: Bodil Moberg, Christina Hammarstedt, Carina Eklund, Niklas
Andersson, Afsar Rahbar, Gunnel Brolin, Shala Rostami, Venus Azhary, Samuel
Lundberg och Magnus Anå från §7
§ 1. Mötets öppnande

Bodil hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Bodil valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina valdes till mötessekreterare

§ 4. Val av protokolljusterare

Afsar valdes till protokolljusterare

§ 5. Godkännande av dagordningen Godkännes
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2020-12-16 godkänns och läggs till
handlingarna.

§ 7. RALS 2020

Niklas: Centralt 3 årigt avtal klart 1 dec 2020,
förhandlingar på KI blev klara 19 januari 2021. Ny
lön från 1 april 3,9 %, 1,9% sista året från oktober
2022, inget retroaktivt. Nu möte med arbetsgivaren
på KI om lönestatistik; KM djurtekniker, Odonten
tandsköterskor samt BESTA kod; ekonomiarbete,
ligger lågt, ses över i lönerevisionen.
Medarbetarsamtal skall genomföras senast 30 mars,
samtal 2 för 2020 samt samtal 1 för 2021 slås
antagligen ihop. Lokala förhandlingar från 1 april.
2 personer som förhandlar, Bodil och Magnus,
Christina och Niklas är bisittare. AO på resp
institution bidrar.
Information till medlemmar på institutionen, kalla
gärna till möte.

§ 8. Struktur på styrelsemötena under våren Bodil informerar: Förslag att vi har
tätare, kortare möten, varannan vecka. Leder kanske
till mer tid för diskussion, bättre om man inte kan
vara med varje gång. Rapportera skriftligt från
kommiteer och andra möten i Teams.
Mentomteruppföljning efter några möten, följt av
diskussion efter fyra möten.
§ 9. Årsmötet 2021 Förslag på att hålla mötet den 17 mars. Carina, Niklas och Afsar
bildar en grupp som planerar mötet. Bjuda in gäst,
Mai-Lis Hellenius är föreslagen.

ST har ett system om vi behöver rösta. Bjud in
utomstående ordförande osv.
§ 10. AO

Gunnel har haft medlemsmöte på KM och valt ett nytt
AO, Anne Kristine Adeklev som ersätter Gunnel.

§ 11. Medlemmar

495 aktiva medlemmar. Fika med facket fortsätter
under våren, börjar 14 januari 2021. Vi fortsätter med
stegutmaningen i egen regi, Christina håller i detta.
Planerar ett möte där Mai-Lis Hellenius pratar, ev
årsmötet.
Afsar, Christina, Venus och Shahla planerar möte med
SU, KTH styrelser för utbyte.

§ 12. Ekonomi

Niklas arbetar med bokföring för 2020 samt budget
för 2021. Vi har 56822,61 SEK på kontot.
Beslut att köpa reflexvästar och cykellampor till
stegtävlingen 960 SEK.

§ 13. Arbetsmiljö

Samuel presenterar; ST enkät om arbetssituationen
under Coronapandemin: Vi gjorde en enkät i juni
med 52 svarande, nästa enkät gjordes i december
med 76 svar.

§ 14. Övriga frågor:

Rektorsförordnandet; Ole Petters förordnande går ut,
han fyller 67 år under 2021. Han kan tänka sig
ytterligare 1 år, vilket konsistoriet kommer att
föreslå.

§ 15. Nästa möte

10 februari kl.14:00

§ 16. Mötets avslutande

Bodil tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2021-01-27
Namn
Mötessekreterare
Carina Eklund

Namn
Justerare
Afsar Rahbar

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-02-10, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Christina Hammarstedt, Carina Eklund, Afsar Rahbar,
Shahla Rostami, Venus Azhary, Samuel Lundberg och Magnus Anå
§ 1. Mötets öppnande

Bodil hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Bodil valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina valdes till mötessekreterare

§ 4. Val av protokolljusterare

Shahla valdes till protokolljusterare

§ 5. Godkännande av dagordningen Godkännes, med tillägg av övrig punkt årsmöte
och värvning
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2021-01-27 godkänns och läggs till
handlingarna.

§ 7. Ekonomi

Maj-Lis Helenius föreläsning på årsmötet, 2500
SEK. Vi bjuder de 50 första anmälda på enklare
måltid från pressbyrån, a 70 kr, 3 500 SEK

§ 8. Kompetensutveckling, omställning Christina informerar om rollspel: 2 senarion
av medlemsärenden. Vi indelas i grupper och arbetar
med ett av dem. Rollspel på styrelsemöte med
Magnus och Christina som arbetsgivare och medlem.
§ 9. Mejl till och från styrelsen Nu finns ordförande mejl som bara den behöriga kan
skicka ut och läsa. Styrelsemejl kommer till alla,
ingen vet vem som skall svara. Det finns en
kanslimejl, st@ki.se, alla har inte tillgång till den i
sin outlook. Bodil kontaktar IT-support så att alla får
tillgång till denna mejl. Tillsvidare bevakar vi den 1
månad i taget, Carina och Magnus börjar med
februari.
§ 10.Övriga frågor

Årsmötet 17 mars: Kallelse skall skickas ut 4 veckor
innan, 17 februari, motioner skall vara inne 3 veckor
inne. Handlingar skall finnas tillgängliga på hemsidan
en vecka innan. Namnbyte för vår förening tas upp på
årsmötet. Nomineringar till styrelsen innan årsmötet,
Carina skickar en lista till valberedningen.
Värvning: sammarbete med flera universitet i
Stockholm, SU, KTH. Brev till alla nyanställda, de
senaste 3 månaderna. Christina sammanställer alla e-

post adresser. Bodil skickar ut mejlet. Magnus, Niklas
och Venus har introduktion för nyanställda på engelska
25 februari.
§ 11. Nästa möte

24 februari kl.14:00

§ 12. Mötets avslutande

Bodil tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2021-02-10
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Shahla Rostami
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Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-02-24, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Christina Hammarstedt, Carina Eklund, Afsar Rahbar,
Shahla Rostami, Venus Azhary och Magnus Anå
Frånvarande: Samuel Lundberg
§ 1. Mötets öppnande

Bodil hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Bodil valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina valdes till mötessekreterare

§ 4. Val av protokolljusterare

Christina valdes till protokolljusterare

§ 5. Godkännande av dagordningen Godkännes, med tillägg av övrig punkt årsmöte
och värvning
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2021-02-10 godkännes och läggs till
handlingarna.
a. Uppföljning kansli mejl §9 Alla i styrelsen har nu
tillgång till denna mejl. Carina och Magnus fortsätter
att läsa mailen.
b. Uppföljning, värvning § 10 Arbete med
välkomstbrev pågår, finns färdigt på engelska.
Skickas ut till 250 nyanställda, utskick börjar v.9
Forstättningsvis görs detta var 3e månad.

§ 7. Inför årsmötet 17 mars

a. Ekonomi: Niklas går igenom resultatet för 2020,
samt budget för 2021.
b. Verksamhetsberättelse:
c. Namnbyte: Vi heter olika saker, förslag att
årsmötet beslutar om nytt namn på sektionen:
Facksektionen ST vid Karolinska Insitutet.
Niklas kontrollerar med förbundet
d. Övrigt: Vi kommer att använda VoteIT under
mötet. Niklas har information om detta.

§ 8. Ekonomi

Vi har 59080,61 SEK

§ 9. Regionala rådet, nominering Bodil sitter där nu, och har blivit tillfrågad att
fortsätta. Vi nominera henne till regionala rådet,
Carina skickar in detta.
§ 10. Två frågor från nätverket ST vid KTH, KI, SH och SU: SU är aktiva, ordnar
föreläsningar. Kostnad för föreläsningsserien är
60000 SEK. Vi behöver mer information innan

beslut om kostnad. Det borde gå att arrangera genom
Regionala Rådet.
§ 11. Övriga frågor

Hur hanterar KI de som drabbas av Covid-19? Student
och chef som vistats på arbetsplatsen med symptom.
Diskutera med närmaste chef. Tas upp på MöSAM.

§ 12. Rollspel, scenario 1

Bordlägges

§ 11. Nästa möte

10 mars kl.14:00

§ 12. Mötets avslutande

Bodil tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2021-02-24
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Christina Hammarstedt
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Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-03-10, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Christina Hammarstedt, Carina Eklund, Afsar Rahbar,
Shahla Rostami, Venus Azhary och Magnus Anå
Frånvarande: Samuel Lundberg
§ 1. Mötets öppnande

Bodil hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Bodil valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina valdes till mötessekreterare

§ 4. Val av protokolljusterare

Shahla valdes till protokolljusterare

§ 5. Godkännande av dagordningen Godkännes, med tillägg av övriga frågor:
a)RALS information, b)doktorandstegen.
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2021-02-24 godkännes och läggs till
handlingarna.

§ 7. Inför årsmötet 17 mars

a. Verksamhetsberättelse: Kompleteras gemensamt
b. Verksamhetsplan: Bodil har skrivit ett förslag,
kommenterarer kan lämnas under kvällen.

§ 8. Utvärdering av styrelseåret Diskussion som underlag till verksamhetsplanen.
§ 9. Övriga frågor

a. RALS: medarbetarsamtal skall hållas under mars.
Löneförhandlingsunderlag skickas till AO.
b. Doktorandstegen: Avtalet förhandlas från sista
oktober 2020. Treårigt avtal, förhandling pågår.

§ 10. Nästa möte

Årsmötet, 17 mars kl.17:10

§ 11. Mötets avslutande

Bodil tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2021-03-10
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Shahla Rostami
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ST inom universitet och högskola
sektion Karolinska Institutet

Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2021-03-24 kl. 14.00
Via Zoom
Närvarande: Carina Eklund, Christina Hammarstedt, Bodil Moberg, Magnus Anå, Anurupa
Nagchowdhury, Shahla Rostami och Afsar Rahbar, Venus Azhary från § 9
Frånvarande: Niklas Andersson, Samuel Lundberg
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesordförande

Bodil Moberg valdes till mötesordförande

§ 2. Val av mötessekreterare

Carina Eklund valdes till sekreterare för mötet

§ 3. Val av protokolljusterare

Shahla Rostami valdes till protokolljusterare

§ 4. Godkännande av dagordningen
.
§ 5. Val av sekreterare för sektionen

Dagordningen godkändes

§ 6. Val av kassör och vice kassör

Niklas Andersson valdes till kassör och
Christina Hammarstedt till vice kassör

§ 7. Val av studieorganisatör

Afsar Rahbar valdes till studieorganisatör

§ 8. Val av arbetsutskott

Förhandlingsdelegation: Bodil Moberg,
Christina Hammarstedt, Magnus Anå och
Niklas Andersson
Övriga grupper: Tillsätts vid behov

§ 9. Val av värvningsansvarig

Venus Azhary väljs till värvningsansvarig

§ 10. Val av firmatecknare

§ 11. Val av postmottagare

Carina Eklund valdes till sektionens
sekreterare

Till firmatecknare valdes ordföranden Bodil
Moberg och kassör Niklas Andersson var för sig
Till postmottagare valdes ordföranden, väljs
även till e-post mottagare

§ 12. Val av ansvarig och ersättare för sektionens hemsida
Niklas Andersson valdes
till ansvarig för hemsidan, ersättare Venus
Azhary
§ 13. Kommande möten

Nästa styrelsemöte: 24 mars kl. 15.30-16.30
digitalt (via Zoom). Vårens möten är planerade
digitalt.

ST inom universitet och högskola
sektion Karolinska Institutet

§ 14. Fördelningen av facklig tid

§ 15 Övriga frågor

Styrelsens förslag:
Bodil Moberg
50 %
Christina Hammarstedt
25 %
Magnus Anå
27 %
Carina Eklund
20 %
Niklas Andersson
30 %
Afsar Rahbar
20 %
Shahla Rostami
15 %
Venus Azhary
8%
Anurupa Nagchowdhury 5 %
Facklig tid uppdelad 26 mars efter att Samuel
Lundberg lämnat styrelsen.

Fördelningen på olika styrelser och råd:
Konsistoriet Bodil Moberg
Kommittén för Forskning Christina
ordinarie
Rekryteringsutskottet Afsar ordinarie
Arbetsmiljönämnden Niklas ordinarie
Kommittén för Forskarutbildning
Carina ordinarie
Kommittén för Utbildning Bodil
ordinarie
TA-fonden (Stipendium för Teknisk
Administrativ personal) Venus, Afsar,
Carina
MöSAM (Myndighetsövergripande
samverkan) minst två deltagare; Bodil,
Magnus, Christina och Niklas
Huvudskyddsombud-Fackliga
organisationer Venus och Niklas

§ 16. Mötets avslutande

Bodil avslutade mötet

Sekreterare

Justerare

Carina Eklund

Shahla Rostami
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Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-03-24, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Christina Hammarstedt, Carina Eklund, Afsar Rahbar,
Shahla Rostami, Venus Azhary, Anrupa Nagchowdhury, Magnus Anå och Niklas
Andersson

§ 1. Mötets öppnande

Bodil hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Bodil valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina valdes till mötessekreterare

§ 4. Val av protokolljusterare

Shahla valdes till protokolljusterare

§ 5. Godkännande av dagordningen Godkännes, med tillägg av övriga frågor: a)
Kansli-mejl, b) arbetsmiljö, c) styrelserepresentant
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2021-02-24 bordlägges

§ 7. Utvärdering av årsmötet

Många deltagare vid mötet. Vi använde ”omvänd
acklamation” vid omröstning. Presentation av
styrelsemedlemmar saknades från valberedningen.

§ 8. Styrelseutvecklingsdagen 9 april, arbetsgrupp för planering av dagen, Bodil,
Christina och Afsar.
§ 9. Övriga frågor

a. Kansli-mejl: bevakas i en månad i taget, Christina
och Shahla bevakar mars – april. Magnus tar bort
kanslimejlen från ST-styrelse mejlen.
b. arbetsmiljö: Från samverkan på institution. Man
skall få låna hem skrivbord, stol osv. för att arbeta
hemma under pandemin. Problem när det gäller
sjukhusets stolar. Tas upp på MöSAM att det skall
vara samma villkor på alla institutioner.
c. Styrelserepresentant: Vad förväntas? Deltagande
på alla styrelsemöten. Genomförd facklig utbildning
under första året. Vi representerar alla medlemmar,
inte oss själva.

§ 10. Nästa möte

Onsdag 7 april kl. 14

§ 11. Mötets avslutande

Bodil tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2021-03-24
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Shahla Rostami
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Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-04-07, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Christina Hammarstedt, Carina Eklund, Afsar Rahbar,
Shahla Rostami, Venus Azhary, Anrupa Nagchowdhury, Magnus Anå och Niklas
Andersson
§ 1. Mötets öppnande

Bodil hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Bodil valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina valdes till mötessekreterare

§ 4. Val av protokolljusterare Niklas valdes till protokolljusterare
§ 5. Godkännande av dagordningen Godkännes, med tillägg av övrig fråga
angående protokoll.
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2021-03-10, 2021-03-24 samt
konstituerande 2021-03-24 godkännes och lades till
handlingarna.

§ 7. Styrelseutvecklingsdagen 9 april kl 9 – 16, arbetsgrupp för planering av dagen,
Bodil, Christina och Afsar. Förmiddagen ägnas åt
styrelseutveckling samt utbildning med rollspel.
Eftermiddagen, grupparbeten om AO och
medlemmar. Bildande av arbetsgrupper inom
styrelsen.
Ekonomiskt beslut: Styrelseutvecklingsdagen 2000
SEK.
§ 8. Arbetsmiljö

Venus rapporterar; angående en forskargrupp som
vill byta institution, HR-direktören har blivit
kontaktad.
Trend på KI: Fler som avslutar anställning för att de
har en för pressad arbetssituation.

§ 9. Friskvård på KI

Diskuteras på MöSAM, vi behöver ett helhetsgrepp.
Friskvårdstimme, kan vara mer än 1 h om arbetet och
chefen tillåter. Friskvårdsbidrag 1500 SEK per år,
har inte höjts på flera år. Arbetsgrupp bildas för att ta
fram ett förslag: Venus, Shahla och Carina.

§ 10. RALS-förhandlingarna

Ny lön gäller från 1 april. Vi väntar på budet från
arbetsgivaren. Samlar in alla
löneförhandlingsunderlag. Planerar att förhandla
varje institution för sig. Handlingsplan krävs för dem

som får ingen eller ringa löneökning.
Doktoranderna har eget kollektivavtal,
”doktorandstegen”, förlängdes inte från 30 oktober.
Omförhandlat så att de har samma villkor som andra
anställda.
§ 11. Arbetsplatsombud på alla institutioner Vi saknar arbetsplatsombud på flera
institutioner. Några behöver lösas snarast; Venus tar
Danderyd D1, Niklas tar SöS. Bodil tar Global
folkhälsa, K9.
§ 12. Nästa möte

Torsdag 22 april kl. 15

§ 13. Mötets avslutande

Bodil tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2021-04-07
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Niklas Andersson
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Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-05-05, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami tom. §
10, Magnus Anå och Niklas Andersson
Frånvarande: Christina Hammarstedt, Venus Azhary, Anrupa Nagchowdhury

Nr

Ärende

§ 1.

Mötets öppnande

Beslut

§ 5.

Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Bodil valdes till
mötesordförande
Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Shahla valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen
§10 bordlägges.

§ 6.

Föregående protokoll

§ 7.

Vår nya ombudsman från förbundet
Erik Söderlund, presenterar sig.
Vilka behov har vi, vad kan Erik
hjälpa till med? Arbetsrätt, värvning,
anställningstrygghet, etc. Vi får höra
av oss, när vi behöver hjälp, bäst
med mail. Gärna i ett tidigt skede.

§ 8.

Rals-förhandlingarna
Förhandling pågår, institutionsvis,
första genomgång denna vecka.
Ag tror att vi är färdiga 7 maj.

§ 2.
§ 3.
§ 4.

§9

Ev. återgång till campus i höst,
inför rektorsbeslut
Utbildning och tentamen på campus.
Elever och ledning vill detta. Lärare
kan få dubbelarbete igen.
§ 10. Styrelseutvecklingsdagen
uppföljning

Protokoll från 2021-0407, läggs till
handlingarna
Utbildning, vad finns
för vem?
KI-Samverkansavtal
skickas till Erik.
Erik bjuds in till ett
styrelsemöte som
osbervatör.

Ansvarig

Tidspl
an

Afsar
kontaktar
Erik ang
utbildning.

Under
vårter
minen

Bodil,
Niklas,
Christina,
Magnus.
AO från
respektive
inst kallas
vid behov.

7 maj

Diskussionen pågår
förnärvarande.

Bordlägges,

Nästa
möte

§ 11. Utvärdering av
samverkansavtalet
Förslag att det skall göras av en
forskargrupp från GU. Kostnad 2,7
milj kr från KIs omställningsmedel.
§ 12. Synliggöra våra aktiviteter
§ 13. Övrigt

Nästa möte
Onsdag 5 maj kl. 14
§ 15. Mötets avslutande

Dock datumet för AO
mötet bestämdes till
den 25 maj, kl 11.3012:30
En preliminär inbjudan
finns nu i Teams till
betarbetning. Inbjuda
behöver skickas ut till
alla AO snart.
Bodil deltar i
diskussionen och
updaterar och
informerar om beslut.

Afsar/
Bodil

Nästa
möte?

Bordlägges
Meddela ag om ny
represenation i KFU,
KF, RU

30
april

Nästa
möte?
Bodil

§ 14

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar
mötet.

Stockholm 2021-04-22
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Shahla Rostami
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Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-05-05, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami, Magnus
Anå, Christina Hammarstedt, Anarupa Nagchowdhury, Niklas Andersson och Venus
Azhary
Nr

Ärende

§ 1.

Mötets öppnande
Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Bodil valdes till
mötesordförande
Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Venus valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen
Med tillägg av info
punkt.
Arbetsmiljönämnden
Föregående protokoll
Protokoll från 2021-0422, läggs till
handlingarna
Rals-förhandlingarna
Bud 1 för alla i OFR har lämnats. Vi
inväntar de sista bud 2 (motbud) från
arbetsgivaren.

§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.

§ 8.

§9

Styrelseutvecklingsdagen
uppföljning
En planering med punkter,
arbetsuppgifter finns i teamsgruppen,
”uppgifter från styrelsedagen 2021”

Remissvar kompetensförsörjning
Gäller lärare och forskare. Många
professorer (30%) är nära
pensionsavgång.
Behöver vi ersätta alla som
pensioneras? Det kan vara väldigt
små forskargrupper.
§ 10. Övrigt
a) Semesterlista finns i
teamsgruppen.

Beslut

Alla går in och skriver
vilka punkter man vill
arbeta med.

Ett remissvar skrivs.

a) Alla skriver in
sin semester

Ansvarig

Bodil,
Niklas,
Christina,
Magnus.
AO från
respektive
inst kallas
vid behov.
Alla i
styrelsen

Tidspl
an

Senast
19 maj

Magnus,
Niklas och
Afsar

17 maj

Alla

19 maj

b) Doktorandaktivitet
ST-avdelningen gemensam 810 doktorander från KI
deltog.
c) Sektionskonferens 17 – 18
maj digitalt.
Alla som har tid kan delta,
man kan vara med på delar av
mötet
d) AMN Margareta Bratt
Karlström slutar, Patrik
Emanuelsson, ersätter henne.

b) Vi tar upp
doktorandfrågor
na i höst

§ 11

Nästa möte
Onsdag 19 maj kl. 14
§ 12. Mötets avslutande

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar
mötet.

Stockholm 2021-05-05
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Venus Azhary

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-05-19, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami, Magnus
Anå, Christina Hammarstedt, Anurupa Nagchowdhury, Niklas Andersson och Venus
Azhary

Nr
§ 1.

§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.

§ 7.

Ärende
Beslut
Mötets öppnande
Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Bodil valdes till
mötesordförande
Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Niklas valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen
Med tillägg av info
punkt.
Föregående protokoll

Rals-förhandlingarna
Klara den 12 maj, medlemmarna har
meddelats. Processen gick bra.
4,06% ökning för OFR på hela KI
när nollbud är borträknade (18
personer).
§ 8. Biosäkerhetskommittén
Uppdatering av riktlinjer för BCLII
arbete finns. Ingen utbildning ännu.
§9
Styrelseutvecklingsdagen
uppföljning
En planering med punkter,
arbetsuppgifter finns i teamsgruppen,
”uppgifter från styrelsedagen 2021”
Pandemi enkät 3 från ST KI skickas
ut i juni till alla medlemar.
Nya medlemmar bör kontaktas av
AO, beställ välkomstbrev.
§ 10. Rapport från sektionskonferensen
Alla sektioner från universitet och
högskolor.
Inför förbundsstämman nästa vecka.
Policy för jämställdhet. Post Corona
(inte klart). Miljögrupp.
Medlemsenkät redovisades.

Protokoll från 2021-0505, läggs till
handlingarna
AO-möte på tisdag 25
maj, då resultatet
presenteras.

Ansvarig

Tidsplan

Bodil,
Niklas,
Christina,
Magnus.

Venus

Alla i styrelsen fyller i
vad man vill göra.

Styrelsen

Bodil,
Niklas

juni

Doktoranders arbetsmiljö. Lokala
lönerevisioner jämfördes.
Omvärldsbevakning vilket vi
behövde skjuta upp till
nästkommande möte.
§ 11. Övrigt
a) Receptionerna
Fastighetsavdelningen vill slå
ihop receptionerna i aulan
och Biomedicum, med
inhyrda väktare som
bemanning.
§ 11 Nästa möte
Onsdag 2 juni kl. 14
§ 12. Mötets avslutande

Magnus

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar
mötet.

Stockholm 2021-05-19
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Niklas Andersson
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Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-06-02, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami,
Christina Hammarstedt, Niklas Andersson, Magnus Anå, från § 9 Anurupa
Nagchowdhury och Venus Azhary
Nr
§ 1.

§ 5.

Ärende
Beslut
Mötets öppnande
Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Bodil valdes till
mötesordförande
Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Christina valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen

§ 6.

Föregående protokoll

§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 7.

Sommarplanering
Finns en fil i teams med
sommarplanering.
§ 8. Avstämning RALS 2020
Arbetsgivaren har gjort en
sammanställning. Redovisas efter
förbund, kön, institution, BESTA
och befattning.
Förhandling om beredskapsavtalet
pågår.
Börja förbereda för nästa RALS efter
sommaren.
§ 9. Arbetstidsavtal
AG har börjat diskutera att gå över
till Förtroendearbetstid, jämfört med
flextidsavtalet, och läraravtalet.
Diskussion om fördelar och risker.
Risk att man förväntas arbeta dygnet
runt samt helg. Man får ingen
ersättning för övertid mm.
Individansvar krävs, alla måste
informeras om sina rättigheter.
§ 10. Vår fackliga omvärld
Rapport från avdelningsmötet.
Statens servicecenter, KI skall gå in
med fakturahantering under 2021.
AG sammarbetar inte om detta. Bara

Protokoll från 2021-0519, läggs till
handlingarna
Alla skall fylla i när de
skall ha semester.

Ansvarig

Tidsplan

Alla

Juni

Bodil,

Sammanfatta för och
nackdelar. Dokument i
teams.

Afsar gör
dokument,
Alla bidrar

Niklas

vissa saker hanteras. Personal måste
finnas kvar på KI, ingen stor
besparing.
Förstatligande av skolan, kommer
antagligen att ske. Vad innebär det
för oss som statligt anställda? Det
finns lärare även på universiteten.
Kommer de att ingå i OFR?
Det finns två lärarförbund idag, samt
SULF. Viktigt att vi är aktiva inom
avdelningen, och är representerade
på olika möten avdelningen har.
§ 11. Arbetsmiljöutbildning, yttrande
Styrelsens yttrande behövs för
deltagande i utbildningen.
§ 12. Organisationsgrad
Nästa möte
Onsdag 16 juni kl. 14
§ 12. Mötets avslutande

Görs genom e-post

Bodil

Frågor besvaras och
skickas in av Bodil

Bodil

§ 12

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar
mötet.

Stockholm 2021-06-02
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Christina Hammarstedt
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Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-06-16, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami, Niklas
Andersson, Magnus Anå, Anurupa Nagchowdhury och Venus Azhary
Frånvarande: Christina Hammarstedt
Nr
§ 1.

§ 5.

Ärende
Beslut
Mötets öppnande
Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Bodil valdes till
mötesordförande
Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Venus valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen

§ 6.

Föregående protokoll

§ 7.

Från seminariet med partsrådet, 2
juni
Organisatorisk och social arbetsmiljö
vid arbete hemifrån. Hälso och
arbetsmiljöarbete styrs på olika
nivåer. Fysiska, sociala och
organisatoriska förutsättningar vid
hemarbete. Länk finns i Teams under

§ 2.
§ 3.
§ 4.

Ansvarig

Tidsplan

Protokoll från 2021-0602, läggs till
handlingarna
Venus,
Anurupa

filer, map(webinarium, seminarium)

§ 8.

Förtroendearbetstid, fortsättning
Vi behöver sprida information, i
olika former om vad detta innebär,
börjar med information i
sommarbrev.
AO-möte planeras i höst, samt möten
för medlemmar.
§ 9. Nominerinar till
avdelningsstyrelsen
Skall skickas in i september. Vi gör
nomineringen på första mötet efter
sommaren.
§ 10. Möten i höst
Styrelsemöten bokas in varannan
vecka, kalenderbokning skickas.
Styrelsehalvdag 5 oktober kl 13-16
AO-dag 14 oktober; planeras av
Afsar och Shahla

Alla går igenom för och
nackdelar som vi
skriver i tabell i teams.

Afsar,
Niklas

18 Juni

Carina

Septemb
er

Bodil

AO-träffar i form av lunchmöte varje
månad med olika teman.
Vi fortsätter med fika med facket
varje torsdag under hösten.
Medlemsmöte i september om
framtidens arbetsplats 15 september.
§ 11. Övrigt
§ 12

Nästa möte
Onsdag 2a september kl. 14
§ 13. Mötets avslutande

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar
mötet.

Stockholm 2021-06-16
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Venus Azhary
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ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-09-02, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami, Magnus Anå,
Anurupa Nagchowdhury och Christina Hammarstedt
Frånvarande: Venus Azhary, Niklas Andersson
Nr
§ 1.

§ 5.

Ärende
Beslut
Mötets öppnande
Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Bodil valdes till
Val av mötesordförande
mötesordförande
Carina valdes till
Val av sekreterare
mötessekreterare
Afsar valdes till
Val av protokolljusterare
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen

§ 6.

Föregående protokoll

§ 7.

Utvärdering av KI:s
samverkansavtal
Det nya avtalet skall utvärderas.
AG:s förslag på frågor gås igenom,
och kompleteras. Pandemin kan ha
påverkat hur avtalet efterlevs.
Aktiviteter i höst
Styrelsemöte halvdag 5 oktober
Bodil och Magnus planerar
AO-dag, 14 oktober heldag, Shahla
och Afsar planerar
AO träffar, digitalt varje månad,
en ansvarig / möte.
Medlemsmöte september
29 oktober, Afsar och Niklas

§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 8.

§ 9.

Nominerinar till
avdelningsstyrelsen
Skall skickas in senast 22
september. Vi gör nomineringen på
nästa möte.
Presentation av nuvarande
avdelningsstyrelse kommer att

Protokoll från 2021-0616, läggs till
handlingarna
Görs i centrala
samverkan på KI

Se bifogad planering
för datum och detlajer.

Ansvarig

Bodil mfl.

Bodil

Carina

Tidsplan

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

skickas ut.
§ 10. Övrigt:
Förtroendearbetstid: Vi behöver
samla in information innan vi kan
agera. Det finns inget skrivet från
AG.
Ny utlänningslagen:
Trädde i kraft 20 juli.
Migrationsverket kräver 18
månaders garanterad försörjning.
Drabbar doktorander och postdok
som har visstidsanställning.
Fika med facket:
Vi börjar med fika med facket på
torsdagar igen.
§ 12. Nästa möte
14 september kl. 14
§ 13 Mötets avslutande

Afsar

Niklas

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar
mötet.

Stockholm 2021-09-02
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Afsar Rahbar

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Styrelsemöten, fortsatt 1,5 timme varannan vecka
Som regel på onsdagar kl 14-15.30, men med vissa undantag
Tills vidare fortsätter vi digitalt, men försöker träffas allihop ett par gånger (en vardera i
Flemingsberg respektive Solna)
Onsdag 18 augusti kl. 14.00–15.30
Torsdag 2 september kl. 14.00–15.30
Tisdag 14 september kl. 14.00–15.30 (myndighetsövergripande samverkan flyttat till
vårt tidigare datum)
Torsdag 30 september kl. 14.00–15.30
Onsdag 13 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 27 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 10 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 24 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 8 december kl. 14.00–15.30
Onsdag 22 december kl. 14.00–15.30
Styrelsedag, halvdag
5 oktober, 13-17 Bodil och Magnus ansvarar
AO-dag, heldag
14 oktober, Afsar och Shahla Budget diskuterad med Niklas som är kassor. Bjuder in alla
arbetsplatsombud till dagen så snart som möjligt, återkommer sedan med program.

AO-träffar (förslag 1 gång i månaden med följande teman):
Dag och tid
Ämne
Fredag 27 augusti
Framtidens arbetsplats
kl 11.30–12.30
Torsdag 30 september
Aktuellt hos er just nu
(kl 11.30–12.30)
Fredag 29 oktober
Arbetstidsavtal och egna
kl 11.30–12.30
överenskommelser

Ansvarig från styrelsen
Niklas
Bodil
Afsar och Niklas

Tillsammans med medlemsmöte
Fredag 26 november
Besta-koder, hur samverkar vi
Magnus, Shahla och
(kl 11.30–12.30)
dem, granska annonser
Anurupa
Fredag 17 december
(Bodil)
(kl 11.30–12.30)
Önskemål om olika tider, inte alltid lunchtid. Bestäms av den som är ansvarig.

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Medlemsmöten
Vi fortsätter med fika med facket på torsdagseftermiddagarna, digitalt
Regelrätta medlemsmöten, 1 ggr/månad Digitala under ht-21
Förslag:
Dag och tid
Ämne
September
Uppföljning av
medlemsenkäterna och
diskussion om nuläget
Fredag 29 oktober
Arbetstidsavtal och egna
kl 11.30–12.30
överenskommelser?
November
Pensioner
Januari

Här skulle vi kunna prata om
lönemodeller, eftersom vi
behöver rösta om det vid
årsmötet

Ansvarig från styrelsen
NIKLAS? Bodil pratar
med Niklas
Afsar och Niklas
Christina
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ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-09-14, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Bodil Moberg, Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami, Magnus Anå,
Anurupa Nagchowdhury, Niklas Andersson och Christina Hammarstedt
Frånvarande: Venus Azhary
Nr
§ 1.

§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.
§ 7.

§ 8.

Ärende
Beslut
Mötets öppnande
Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Bodil valdes till
mötesordförande
Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Christina valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen
Tillägg av övriga fråga;
- ST-kanslimailen
- Enskilda avtal på KI
-Framtidens arbetsplats på
KI
Föregående protokoll
Protokoll från 2021-09-02,
läggs till handlingarna.
Aktiviteter i höst
Se bifogad planering för
Styrelsemöte digitalt, halvdag 5
datum och detlajer.
oktober, Bodil och Magnus
planerar, lärande för alla.
AO-dag, 14 oktober heldag 9:30 14:30, Stefan Einhorn bokad även
medlemmar bjuds in till
föreläsningen, hans bok ”konsten
att göra skillnad” köps in till alla
AO samt styrelsen. Kostnad ca
2000 kr, vi köper även
lunchkuponger och fika från
pressbyrån. Shahla och Afsar
planerar.
AO träffar, digitalt varje månad,
en ansvarig / möte.
Medlemsmöte
28 september Niklas
29 oktober, Afsar och Niklas
November:Christina om pensioner
Nominerinar till
Vi nominerar Bodil som

Ansvarig

Tidsplan

Alla

Carina

21-09-22

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

avdelningsstyrelsen
Presentation av nuvarande
avdelningsstyrelse har skickas ut
Från ”Framtidens arbetsliv”
Avdelningens konferens 13
september. Återgång till fysisk
arbetsplats, sker olika på olika
lärosäten. Avtal behövs om man
arbetar hemma regelbundet. Skall
vi skriva ett kollektivavtal som
reglerar detta?
Vi behöver informera medlemmar
innan de skriver på avtal, gäller ej
förtoendearbetstid.
§ 10. Budgetuppföljning
Genomgång av årets utgifter, vi har
29514 SEK på kontot som kan
användas.
§ 11. Övriga frågor
-Kanslimailen
-Enskilda överenskommelse, om
arbetstid, skall skickas in till
facken.
-Information om
hybridarbetsplatsen på
medarbetarportalen på KI sedan 13
september. Vi behöver informera
medlemmarna.
§ 12. Nästa möte
30 september kl. 13 -14:30
§ 13 Mötets avslutande

ordinarie ledamot. Niklas
som ersättare samt revisor.

§ 9.

Christina

Niklas

Carina bevakar mailen

Niklas

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2021-09-14
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Christina Hammarstedt

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Styrelsemöten, fortsatt 1,5 timme varannan vecka
Som regel på onsdagar kl 14-15.30, men med vissa undantag
Tills vidare fortsätter vi digitalt, men försöker träffas allihop ett par gånger (en vardera i
Flemingsberg respektive Solna)
Onsdag 18 augusti kl. 14.00–15.30
Torsdag 2 september kl. 14.00–15.30
Tisdag 14 september kl. 14.00–15.30
Torsdag 30 september kl. 13.00–14.30
Onsdag 13 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 27 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 10 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 24 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 8 december kl. 14.00–15.30
Onsdag 22 december kl. 14.00–15.30
Styrelsedag, halvdag
5 oktober, 13-17 Bodil och Magnus ansvarar
AO-dag, heldag
14 oktober, Afsar och Shahla planerar, se §7 ovan för detaljer.

AO-träffar (förslag 1 gång i månaden med följande teman):
Dag och tid
Ämne
Fredag 27 augusti
Framtidens arbetsplats
kl 11.30–12.30
Torsdag 30 september
Aktuellt hos er just nu
(kl 11.30–12.30)
Fredag 29 oktober
Arbetstidsavtal och egna
kl 11.30–12.30
överenskommelser
Erik, ombud kommer att
informera.
Fredag 26 november
(kl 11.30–12.30)
Fredag 17 december
(kl 11.30–12.30)

Besta-koder, hur samverkar vi
dem, granska annonser

Ansvarig från styrelsen
Niklas
Bodil
Afsar, Shahla och Niklas

Magnus och Anarupa
(Bodil)

Önskemål om olika tider, inte alltid lunchtid. Bestäms av den som är ansvarig.

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Medlemsmöten
Vi fortsätter med fika med facket på torsdagseftermiddagarna 14:30, digitalt
Regelrätta medlemsmöten, 1 ggr/månad Digitala under ht-21
Förslag:
Dag och tid
Ämne
September 28 kl 9.00
Framtidensarbetsplats och
resultat av vår enkät till
medlemmarna på KI.
Torsdag 14 oktober lunch
Stefan Einhorn ”konsten att göra
skillnad”
November
Pensioner, SPV digitalt
förläsning 45 min med 15 min
diskussion. Avtal för födda 88
och tidigare.
Januari

Här skulle vi kunna prata om
lönemodeller, eftersom vi
behöver rösta om det vid
årsmötet

Ansvarig från styrelsen
Niklas

Afsar och Shahla
Christina

Signature page
This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

Signature page
This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-10-13, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami, Magnus Anå, Christina
Hammarstedt, Bodil Moberg och Venus Azhary
Frånvarande: Niklas Andersson, Anurupa Nagchowdhury
Nr
§ 1.

§ 5.

Ärende
Beslut
Mötets öppnande
Niklas hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Bodil valdes till
mötesordförande
Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Christina valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen
Godkändes

§ 6.

Föregående protokoll

§ 7.

Varvet runt
Återrapportering, vad händer?
-Rekrytering av AO på CLINTEC
pågår. Planera medlemsmöte på
NVS.
-Rekrytering av medlemmar,
-Samverkan av BESTA-koder, nya
titlar.
-Flexibla arbetstider, 2 dagar
hemifrån. Enskild
överenskommelse mellan
arbetstagare och chef skall tecknas.
-Hur hanterar man de som inte är
vaccinerade mot Covid? Vi får inte
fråga om man är vaccinerad.
Övriga frågor:
Remiss angående ersättning från
ST Vi, stora sektioner, kommer att
förlora lite. Vi får 7 kr/medlem. Har
man 80 % av föreslagen årsintäkt
får man inte någon ersättning. Vi
tycker det blir felaktigt att beloppet
baseras på pandemiåret. Remissvar
att alla bör få minst grundersättning

§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 8.

Protokoll från 2021-09-30,
läggs till handlingarna.

Ansvarig

Alla

Bodil

Tidsplan

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

§ 9.
§ 10

12000 under första året.
Utvärdering bör ske efter 1 år
Inköp av profilprodukter:
Nyckelband, anteckningsbok till
alla AO, värvningspaket till
nyanställda.
Gemensam middag planeras i slutet
av terminen.
Nästa möte
27 oktober kl. 14 -15:30
Mötets avslutande

Beställer 30 av varje

Christina

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2021-10-13
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Christina Hammarstedt

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Styrelsemöten, fortsatt 1,5 timme varannan vecka
Som regel på onsdagar kl 14-15.30, men med vissa undantag
Tills vidare fortsätter vi digitalt, men försöker träffas allihop ett par gånger (en vardera i
Flemingsberg respektive Solna)
Onsdag 18 augusti kl. 14.00–15.30
Torsdag 2 september kl. 14.00–15.30
Tisdag 14 september kl. 14.00–15.30
Torsdag 30 september kl. 13.00–14.30
Onsdag 13 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 27 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 10 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 24 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 8 december kl. 14.00–15.30
Onsdag 22 december kl. 14.00–15.30
Styrelsedag, halvdag
5 oktober, 13-17 Bodil och Magnus ansvarar
AO-dag, heldag
14 oktober, Afsar och Shahla planerar, se §7 ovan för detaljer.
AO-träffar (förslag 1 gång i månaden med följande teman):
Dag och tid
Ämne
Fredag 27 augusti
Framtidens arbetsplats
kl 11.30–12.30
Torsdag 30 september
Aktuellt hos er just nu
(kl 11.30–12.30)
Ställs in pga sjukdom
Fredag 29 oktober
Arbetstidsavtal och egna
kl 11.30–12.30
överenskommelser
Erik, ombud kommer att
informera.
Fredag 26 november
(kl 11.30–12.30)
Fredag 17 december
(kl 11.30–12.30)

Besta-koder, hur samverkar vi
dem, granska annonser

Ansvarig från styrelsen
Niklas
Bodil
Afsar, Shahla och Niklas

Magnus och Anarupa
(Bodil)

Önskemål om olika tider, inte alltid lunchtid. Bestäms av den som är ansvarig.

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet
Medlemsmöten
Vi fortsätter med fika med facket på torsdagseftermiddagarna 14:30, digitalt
Regelrätta medlemsmöten, 1 ggr/månad Digitala under ht-21
Förslag:
Dag och tid
Ämne
September 28 kl 9.00
Framtidensarbetsplats och
resultat av vår enkät till
medlemmarna på KI.
Torsdag 14 oktober lunch
Stefan Einhorn ”konsten att göra
skillnad”
November
Pensioner, SPV digitalt
förläsning 45 min med 15 min
diskussion. Avtal för födda 88
och tidigare.
Januari

Här skulle vi kunna prata om
lönemodeller, eftersom vi
behöver rösta om det vid
årsmötet

Ansvarig från styrelsen
Niklas
Afsar och Shahla
Christina

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-10-27, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami, Magnus Anå, Christina
Hammarstedt, Bodil Moberg, Venus Azhary och Anurupa Nagchowdhury
Frånvarande: Niklas Andersson, Afsar Rahbar
Nr
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.
§ 7.

§ 8.

§ 9.

Ärende
Beslut
Mötets öppnande
Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Magnus valdes till
mötesordförande
Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Bodil valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen
Godkändes, övrigt: bissyssla
styrelseuppdrag skall rapporteras.
Previa föreläsning med SU
Föregående protokoll
Protokoll från 2021-10-13,
läggs till handlingarna.
Varvet runt
Återrapportering, vad händer?
Välkomstpaket har kommit till
Christina, Flemingsberg.
Magnus kommer in i facklokalen i
Solna.
Samverkan av nya BESTA-koder
på institutionerna.
Pro-rektor förlängs 1 år, byts
samtidigt som rektor.
KU, hybridundervisning diskuteras.
Aktiviteter i höst, avstämning
AO-möte 29 oktober, 11:30-12:30.
Medlemsmöte om pensioner den 16
november 11:30
AO-möte 26 november 13:00 om
BESTA koder.
Motioner till ombudsmötet?
Trygghetsavtalet anpassas för
högskolevärlden med akademiska
tjänster. Förväntning att byta
myndighet som meritering.

Ansvarig

Alla

Magnus

Tidsplan

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

§ 10. Julklappar till medlemmarna
Vi skickar ett julkort till
medlemmarna. Shahla frågar om
ST har julkort. AO får skicka kort
till sina medlemmar.
§ 11. Middag med styrelsen
Julbord bokat den 8 december på
Norra Latin för hela styrelsen.
Gunnel, före detta ordförande bjuds
in.
§ 12. Övriga frågor:
-bissyssla styrelseuppdrag skall
rapporteras.
-Previa föreläsning om kränkande
särbehandling, tillsammans med
KTH. Vi tycker att det är för dyrt.
§ 9. Nästa möte
10 november kl. 14 -15:30
§ 10 Mötets avslutande

Magnus tackar för visat
intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2021-10-27
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Bodil Moberg

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Styrelsemöten, fortsatt 1,5 timme varannan vecka
Som regel på onsdagar kl 14-15.30, men med vissa undantag
Tills vidare fortsätter vi digitalt, men försöker träffas allihop ett par gånger (en vardera i
Flemingsberg respektive Solna)
Onsdag 18 augusti kl. 14.00–15.30
Torsdag 2 september kl. 14.00–15.30
Tisdag 14 september kl. 14.00–15.30
Torsdag 30 september kl. 13.00–14.30
Onsdag 13 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 27 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 10 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 24 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 8 december kl. 14.00–15.30
Onsdag 22 december kl. 14.00–15.30
Styrelsedag, halvdag
5 oktober, 13-17 Bodil och Magnus ansvarar
AO-dag, heldag
14 oktober, Afsar och Shahla planerar, se §7 ovan för detaljer.
AO-träffar (förslag 1 gång i månaden med följande teman):
Dag och tid
Ämne
Fredag 27 augusti
Framtidens arbetsplats
kl 11.30–12.30
Torsdag 30 september
Aktuellt hos er just nu
(kl 11.30–12.30)
Ställs in pga sjukdom
Fredag 29 oktober
Aktuellt hos er just nu
kl 11.30–12.30
Arbetstidsavtal och egna
överenskommelser
Erik, ombud kommer att
informera. Skjuts upp till senare.
Fredag 26 november
(kl 13.00–14.00)
Fredag 17 december
(kl 11.30–12.30)

Besta-koder, hur samverkar vi
dem, granska annonser
Omställning

Ansvarig från styrelsen
Niklas
Bodil
Shahla och Niklas

Magnus och Anarupa
(Bodil)

Önskemål om olika tider, inte alltid lunchtid. Bestäms av den som är ansvarig.

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet
Medlemsmöten
Vi fortsätter med fika med facket på torsdagseftermiddagarna 14:30, digitalt
Regelrätta medlemsmöten, 1 ggr/månad Digitala under ht-21
Förslag:
Dag och tid
Ämne
September 28 kl 9.00
Framtidensarbetsplats och
resultat av vår enkät till
medlemmarna på KI.
Torsdag 14 oktober lunch
Stefan Einhorn ”konsten att göra
skillnad”
November
Pensioner, SPV digitalt
16 november 11:30
förläsning 45 min med 15 min
diskussion. Avtal för födda 88
och tidigare.
Januari

Här skulle vi kunna prata om
lönemodeller, eftersom vi
behöver rösta om det vid
årsmötet

Ansvarig från styrelsen
Niklas
Afsar och Shahla
Christina

Signature page
This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-11-10, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami, Magnus Anå, Christina
Hammarstedt, Bodil Moberg, Niklas Andersson, och Anurupa Nagchowdhury tom §9.
Frånvarande: Venus Azhary
Nr
§ 1.

Ärende
Beslut
Mötets öppnande
Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande
Bodil valdes till
mötesordförande
§ 3. Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
§ 4. Val av protokolljusterare
Niklas valdes till
protokolljusterare
§ 5. Godkännande av dagordningen
Godkändes
§ 6. Föregående protokoll
Protokoll från 2021-10-27,
läggs till handlingarna.
§ 7. Varvet runt
Återrapportering, vad händer?
Planering av julfika för medlemmar
i Flemingsberg 16 december kl 14,
prel även i Solna.
Odonten lokal-lokalt
arbetstidsavtal, går ut i november,
skall omförhandlas.
Komparativmedicin - Astrid
Fagreus, problem med
lokalsamverkan.
§ 8. TA-fonden
Kollektivavtal för bildandet av TAfonden har lokaliserats.
Beslutsnämden har 2 personer från
ag samt 3 från ST.
Vi måste vara aktiva så att det finns
rätt information på websidan.
§ 9. Inför ombudsmötet
17 – 18 november, väljer ny
styrelse för avdelningen universitet
och högskola, behandlar motioner
som kommit in.
§ 10. Årsberättelsen för 2021

Ansvarig

Alla

Bodil

Carina

Bodil

Tidsplan

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

§ 11.

§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.

Verksamhetsplan för 2021, har vi
gjort vad vi planerade? Vi går
igenom vad som gjorts.
Julkort till medlemmar
Vi planerar att skicka julkort till
alla medlemmar. Inköp från STbutiken eller skicka mail, hem eller
till arbetsplatsen?
Uppdrag som representant för
TCO-regionen?
Vill vi nomiera någon?
Övriga frågor:
Nästa möte
24 november kl. 14 -15:30
Mötets avslutande

Bordlägges

Shahla

Bodil skickar information
med mail.

Bodil

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2021-11-10
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Niklas Andersson

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Styrelsemöten, fortsatt 1,5 timme varannan vecka
Som regel på onsdagar kl 14-15.30, men med vissa undantag
Tills vidare fortsätter vi digitalt, men försöker träffas allihop ett par gånger (en vardera i
Flemingsberg respektive Solna)
Onsdag 18 augusti kl. 14.00–15.30
Torsdag 2 september kl. 14.00–15.30
Tisdag 14 september kl. 14.00–15.30
Torsdag 30 september kl. 13.00–14.30
Onsdag 13 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 27 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 10 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 24 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 8 december kl. 14.00–15.30
Onsdag 22 december kl. 14.00–15.30
Styrelsedag, halvdag
5 oktober, 13-17 Bodil och Magnus ansvarar
AO-dag, heldag
14 oktober, Afsar och Shahla planerar.
AO-träffar (förslag 1 gång i månaden med följande teman):
Dag och tid
Ämne
Fredag 27 augusti
Framtidens arbetsplats
kl 11.30–12.30
Torsdag 30 september
Aktuellt hos er just nu
(kl 11.30–12.30)
Ställs in pga sjukdom
Fredag 29 oktober
Aktuellt hos er just nu
kl 11.30–12.30
Arbetstidsavtal och egna
överenskommelser
Erik, ombud kommer att
informera. Skjuts upp till senare.
Fredag 26 november
(kl 13.00–14.00)
Fredag 17 december
(kl 11.30–12.30)

Besta-koder, hur samverkar vi
dem, granska annonser
Omställning

Ansvarig från styrelsen
Niklas
Bodil
Shahla och Niklas

Magnus och Anarupa
(Bodil)

Önskemål om olika tider, inte alltid lunchtid. Bestäms av den som är ansvarig.

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet
Medlemsmöten
Vi fortsätter med fika med facket på torsdagseftermiddagarna 14:30, digitalt
Regelrätta medlemsmöten, 1 ggr/månad Digitala under ht-21
Förslag:
Dag och tid
Ämne
September 28 kl 9.00
Framtidensarbetsplats och
resultat av vår enkät till
medlemmarna på KI.
Torsdag 14 oktober lunch
Stefan Einhorn ”konsten att göra
skillnad”
November
Pensioner, SPV digitalt
16 november 11:30
förläsning 45 min med 15 min
diskussion. Avtal för födda 88
och tidigare.
Januari

Här skulle vi kunna prata om
lönemodeller, eftersom vi
behöver rösta om det vid
årsmötet

Ansvarig från styrelsen
Niklas
Afsar och Shahla
Christina

Signature page
This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-11-24, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami, Magnus Anå, Bodil Moberg,
Niklas Andersson, Venus Azhary och Anurupa Nagchowdhury.
Valberedningen: Karin Lång och Giulia Grillo Mikrut tom §8.
Frånvarande: Christina Hammarstedt
Nr
§ 1.

§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.

Ärende
Beslut
Mötets öppnande
Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Bodil valdes till
mötesordförande
Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Venus valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen
Godkändes
Föregående protokoll
Protokoll från 2021-11-10,
läggs till handlingarna.
Varvet runt
Återrapportering, vad händer?
Ny prefekt rekryteras på FyFa,
Sophie Erhardt, hearing Niklas
deltog. Träffpunkt arbetsmiljö hela
ST. Möte med HSO inför
Arbetsmiljönämnden, diskussion om
arbetsrätt.
RU-möte har varit, rekrytering av
AO Med-Solna.
Samverkan på Danderyd, vi saknar
AO.
Samverkan på UoL, delar av
ledningen byts ut.
KFU och KU möte förra veckan.
MBB planerar att inte kalla till
samverkan på institutionsnivå, även
CNS har inte fungerande samverkan.
Vi behöver utvärdera hur samverkan
fungerar på institutionerna.
Inget krav på vaccinpass på KI.
Ny facebook grupp för ST i
Stockholmsområdet: stuohost

Ansvarig

Alla

Tidsplan

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

§ 8.

§ 9.

§ 10.

§ 11.

§ 12.

§ 13.
§ 14.

Valberedning
Presentation av alla i styrelsen. Vilka
kandiderar till nästa års styrelse?
Finns det kandidater till styrelsen
bland AO?
Nomineringsbrev skickas ut efter jul.
Rapport från ombudsmötet
17 – 18 november, väljer ny styrelse
för avdelningen universitet och
högskola, behandlar motioner som
kommit in.
Bodil gör en presentation från mötet.
Julkort till medlemmar
Vi planerar att skicka julkort till alla
medlemmar. Inköp från ST-butiken
eller skicka mail, hem eller till
arbetsplatsen?
Hbtqi-utbildning
Vi måste anmäla oss före årsskiftet.
Samtliga i styrelsen bör deltagar. 4
gånger a 30 minuter med diskussion
efteråt.
Övriga frågor: AO-möte på fredag
den 26 november ställs in. Flyttas till
17 december kl 13-14.
Nästa möte
21 december kl. 14 -15:30
Mötets avslutande

Karin Lång
Giulia Grillo
Mikrut

Bodil,
Magnus,
Shahla

Vi gör ett elektroniskt
julkort. Bild eller video på
styrelsen tas på jullunchen
8 december.

Shahla

Vi anmäler oss till Hbtqiutbildningen. Vi har tre
månader på oss att gå
utbildningen.

Bodil

Magnus och Anurupa
informerar om BESTA

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar
mötet.

Stockholm 2021-11-24
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Venus Azhary

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Styrelsemöten, fortsatt 1,5 timme varannan vecka
Som regel på onsdagar kl 14-15.30, men med vissa undantag
Tills vidare fortsätter vi digitalt, men försöker träffas allihop ett par gånger (en vardera i
Flemingsberg respektive Solna)
Onsdag 18 augusti kl. 14.00–15.30
Torsdag 2 september kl. 14.00–15.30
Tisdag 14 september kl. 14.00–15.30
Torsdag 30 september kl. 13.00–14.30
Onsdag 13 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 27 oktober kl. 14.00–15.30
Onsdag 10 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 24 november kl. 14.00–15.30
Onsdag 8 december kl. 14.00–15.30
Onsdag 22 december kl. 14.00–15.30
Styrelsedag, halvdag
5 oktober, 13-17 Bodil och Magnus ansvarar
AO-dag, heldag
14 oktober, Afsar och Shahla planerar.

AO-träffar (förslag 1 gång i månaden med följande teman):
Dag och tid
Ämne
Fredag 27 augusti
Framtidens arbetsplats
kl 11.30–12.30
Torsdag 30 september
Aktuellt hos er just nu
(kl 11.30–12.30)
Ställs in pga sjukdom
Fredag 29 oktober
Aktuellt hos er just nu
kl 11.30–12.30
Arbetstidsavtal och egna
överenskommelser
Erik, ombud kommer att
informera. Skjuts upp till senare.
Fredag 26 november
(kl 13.00–14.00)
Fredag 17 december
(kl 11.30–12.30)

Besta-koder, hur samverkar vi
dem, granska annonser
Flyttas till 17 december
Besta-koder, hur samverkar vi
dem, granska annonser

Ansvarig från styrelsen
Niklas
Bodil
Shahla och Niklas

Magnus och Anarupa

Magnus och Anarupa

Önskemål om olika tider, inte alltid lunchtid. Bestäms av den som är ansvarig.

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Medlemsmöten
Vi fortsätter med fika med facket på torsdagseftermiddagarna 14:30, digitalt
Regelrätta medlemsmöten, 1 ggr/månad Digitala under ht-21
Förslag:
Dag och tid
Ämne
September 28 kl 9.00
Framtidensarbetsplats och
resultat av vår enkät till
medlemmarna på KI.
Torsdag 14 oktober lunch
Stefan Einhorn ”konsten att göra
skillnad”
November
Pensioner, SPV digitalt
16 november 11:30
förläsning 45 min med 15 min
diskussion. Avtal för födda 88
och tidigare.
Januari

Här skulle vi kunna prata om
lönemodeller, eftersom vi
behöver rösta om det vid
årsmötet

Ansvarig från styrelsen
Niklas

Afsar och Shahla
Christina
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ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2021-12-21, klockan 13.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Carina Eklund, Afsar Rahbar, Shahla Rostami, Magnus Anå, Bodil Moberg,
Niklas Andersson och Christina Hammarstedt
Frånvarande: Venus Azhary och Anurupa Nagchowdhury.
Nr
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.

§ 8.

§ 9.

Ärende
Beslut
Mötets öppnande
Bodil hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande
Bodil valdes till
mötesordförande
Val av sekreterare
Carina valdes till
mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Niklas valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen
Godkändes
Föregående protokoll
Protokoll från 2021-11-24,
läggs till handlingarna.
Varvet runt
Återrapportering, vad händer?
Samverkan LIME, hat och hot mot
lärare förekommer. UF-ITA
beredskapsavtal diskuteras.
Digitaliseringsprojekt. Ändring av
institutionsindelning diskuteras
under 2022.
Odonten, avstämning med HR och
klinikchef nya arbetstidsavtalet.
Rekrytering av skyddsombud.
RU- många rekryteringar
Pensionsföreläsning sker i teams,
bokad i januari 2022
Nytt material rekrytera nya AO på
ST hemsida.
Många medlemsärenden
Samverkan, utvärdering
Tillsammans med Arbetsgivaren för
utvärdering på grupp och
avdelningsnivå.
Vi gör utvärdering av samverkan på
institutionsnivå (ej komplett).
Vårplanering
Bordlägges till nästa möte

Ansvarig

Alla

Alla

Tidsplan

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet
§ 10. Möten i vår
Planerade varannan vecka 1,5h
digitalamöten.
Årsmöte 16 mars kl 16-17
Styrelseutvecklingsdag 18 april på
ST kansli, Sturegatan.
AO-träffar regelbundet.
Fika med facket varje vecka,
torsdagar 14:30
§ 11. Styrelsens arbete 2021
Facklig höjdpunkt: Arbetet inför den
flexibla arbetsplatsen. Enkäter om
arbetsmiljön under Covid.
Sektionsavstämning med
avdelningen.
Medlemsaktiviteter digitalt
§ 12. Övriga frågor:
§ 13. Nästa möte
19 januari 2022 kl.14:00
§ 14. Mötets avslutande

Alla

.

Alla

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar
mötet.

Stockholm 2021-12-21
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Niklas Andersson

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Förslag på mötestider i vår
Förslagen gäller hela våren, men tänk på att styrelsen förnyas vid årsmötet.
Styrelsemöten, fortsatt 1,5 timme varannan vecka
Som regel på onsdagar kl 14–15.30, men med vissa undantag
Mötena är lagda för att i möjligaste mån inte hållas samma vecka som
myndighetsövergripande samverkan
Tills vidare fortsätter vi digitalt, men försöker träffas allihop ett par gånger (en vardera i
Flemingsberg respektive Solna)
Datumen ligger i allas outlookkalendrar.
Onsdag 19 januari kl. 14.00–15.30
Onsdag 2 februari kl. 13.30–16.30 Flemingsberg
Onsdag 16 februari kl. 14.00–15.30
Onsdag 2 mars kl. 14.00–15.30
Onsdag 16 mars kl. 14.00–15.30
Onsdag 30 mars kl. 14.00–15.30
Tisdag 12 april kl. 14.00–15.30
Onsdag 11 maj kl. 14.00–15.30
Onsdag 1 juni kl. 14.00–15.30
Onsdag 15 juni kl. 13.30–16.30 Solna
HBTQI-utbildning, 4 träffar à 30 minuter
1.
2.
3.
4.

Normer
Hbtqi-begrepp
Lagar och mänskliga rättigheter
Bemötande

Årsmöte och konstituerande styrelsemöte
Onsdagen den 16 mars kl. 16–17, respektive 17–17.30
Om vi kan träffas fysiskt är det Flemingsbergs tur
Styrelsedag, heldag
Torsdagen den 28 april på ST:s kansli
AO-träffar (förslag 1 gång i månaden med följande teman):
Datum
Tema
Värd
Januari
Lönemodell?
Februari
Mars
April
Maj

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet
Juni

Sommaravslutning?

Medlemsmöten
Fika med facket på torsdagseftermiddagarna, digitalt – men hur ofta?
Träffar:
Datum
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

Tema
Pensioner, 2 tillfällen
Lönemodell
Årsmöte

Värd
Christina
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