ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2022-03-02, klockan 14.00
Plats; https://ki-se.zoom.us/j/67064270313
Närvarande: Carina Eklund, Afsar Rahbar, Magnus Anå, Bodil Moberg, Niklas Andersson,
Anurupa Nagchowhury och Shala Rostami
Frånvarande: Venus Azhary och Christina Hammarstedt
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
Magnus valdes till
protokolljusterare
Godkännande av dagordningen
Godkändes, med tillägg
av fyra övriga punkter
Föregående protokoll
Protokoll från 2021-02-16,
läggs till handlingarna.
Varvet runt
Återrapportering, vad händer?
- Samverkan på institutionerna,
översyn avBESTA koder, skall vara
klar under mars.
- MöSAM;
medarbetarundersökningen,
medarbetar policy, framtidens
arbetsplats. Hur skall
omställningmedel användas?
- Konsistioriedag, årserdovisningen
- Utbildningsministern besökte KI
- Regionalarådet div utbildningar.
-Odonten har lokalt lokalt avtal för
flextid, skall skrivas om.
-Arbetsmiljönämnden möte.
-TA-fonden, pengar fördelade
-Bioklinikum omorganisation av
lokaler pga flytt, berör MedSolna.
Inför årsmötet 16 mars
Alla skall skicka in vilka
Verksamhetsberättelse.
kurser och möten de
deltagit i.
Verksamhetsplan
Föredragningslistan gås igenom.

Ansvarig

Alla

Carina
Bodil

Tidsplan

ST inom universitet och högskolor,
vid Karolinska Institutet

§ 9.

Bidrag till ST:s solidaritetsfond

§ 10. Ansökan till utbildning
-Kurs i konflikthantering, AO från
komparativmedicin deltar.
§ 11. 8 mars
Skicka ut information, om STs
aktiviteter.
§ 12. Styrelseåret som gått, retro
Tänk eftar vad är du:
-Stolt över, -vad skall vi sluta med,
-det här skall vi testa, -viktigaste
frågor 2022.
§ 13. Övriga frågor
-Kurs i krisberedskap: vad är
civilförsvar den 15 mars. Skickas till
alla medlemmar.
-Kursen för din säkerhet, vi föreslår
den 23 mars 11:30 – 12:30
-Summa för möten med medlemmar
på institutionerna arbetsplatsombud
beslutas nästa styrelsemöte.
-Medlemsärende på UF
§ 14. Mötets avslutande

Vi beslutar att skänka
1000 kr till ST:s
solidaritetsfond
Vi bekostar kursen, 2500
kr.
Bodil

Bodil tackar för visat
intresse och avslutar
mötet.

§ 12. Nästa möte
16 mars 2022 kl.14:00

Stockholm 2022-03-02
Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Magnus Anå

Signature page
This document has been electronically signed
using eduSign.

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

