5T inom Universitet

och Hoqskola

Avd 214 sek 03

Protokoll fort vid ordinarie sammantrade

2017-09-19, klockan 12.00

Plats: Bid seminarierummet, BioNut, plan 7, Novum, Flemingsberg
Narvarande: Magnus AmI, Carina Eklund, Monika Armuand, Gunnel Brolin, Nasrin Bavand,
Niklas Andersson Carina Dahlin och Anne Edgren
Franvarande: Marcus Stjemstrom

§ 1. Motets oppnande

Magnus Ana halsade alla valkomna och forklarade motet
oppnat.

§ 2. Val av miitesordforande

Magnus valdes till motesordforande

§ 3. Val av sekreterare

Carina E valdes till motessekreterare

§ 4. Val av protokolljusterare

Monika valdes till protokolljusterare

§ 5. Godkiinnande av dagordningen Godkandes med tillagg av 2 ovriga punkter
§ 6. Foregdende protokoll

Godkandes och lades till handlingama

§ 7. Inkomna handlingar

47- 59 ny medlemmar och begaran om uttrade, laggs till
handlingama.

§ 8. Rapporter fran arbetsgrupper
1) Lone- och avtalsgruppen: Avtalet gar ut sistas september,
central a forhandlingar pagar. Information skickas ut till alla
medlemmar. Diskussion med Ag om samverkan i nya former.
Ett forslag till nytt arbetsmiljoavtal har tagits fram.
2) AO-gruppen: AO-dagen den 6 september.
3) Medlems-gruppen:
Anne ar ensam kvar i gruppen. Fika med
facket i dag 19/9 i Flemingsberg, Gilla med facket 2119 i
Solna. Gratis medlemskap i 3 rnanader, darefter 50 kr i 6
manader.
§9.AO

AO-dagen den 6 september var uppskattad. Vi vantar in kriterier
fran AG innan vi ordnar BESTA-kodsutbildning. AG satter upp
kriterier for lonekartlaggning, Planer for en aktivitet for AO
under hosten, forslag tas fram, beslutas pa nasta styrelsemote.

§ 10. Ekonomin

a) Inga ekonomiska beslut. Ekonomisk rapport for perioden
20170705 - 20170908 utskickad av Monika. Vi fick 15000 i
varvningsanslag for medlemsaktiviteter.
b) Nordea: Flyttar huvudkontoret till Finland. Manga
fackforbund tankter Iamna Nordea. Hur staller sig ST? Monika
kontaktar forbundet.

5T inom Universitet

och Hoqskola

Avd 214 sek 03

§ 11. Medlemmar

Manga aktiviteter planerade, se §8.3, syftet ar att varva
medlemmar och gora ST-synligt.

§ 12. Rapporter

a) Arbetsmiljonamnden: Carina D skickar information
b) C-SAM: inget mote
HR-SAM: 13/9, Gunnel har skickat skriftliga rapport.
c) Styrelsen for forskning: 1119, Gunnel har skickat skriftlig rapport.
d) Styrelsen for forskarutbildning: 11/9, Nasrin har skickat skriftlig
rapport.
e) Styrelsen for utbildning: 6/9, ingen kunde deltaga.
f) Rekryteringsutskortet: inget mote.
g) TA fonden: mote planeras i september
h) HSO/facken: inget mote.
i) Inga ovriga rapporter.

§ 13. Utbildning

Doktorandkonferens den 27-28 september, Magnus har anmalt sig.
Meddela Anne vilka utbildningar ni planerar art ga pa.

§ 14. Policy och Riktlinjer Vi bor gora riktlinjer for vad som galler for ST-styrelsemedlemmar
KI angaende tex. taxi, traktamente, mobiltelefon. Monika skickar
exempel fran var ST avdelning. Beslut tas pa nasta mote.
§ 15. Arbetsmiljii

pa

Bevaka flytt till nya hus. Alla kommer art fa en egen skrivplats, men
det blir trangt,
Medarbetarundersokningen borjar 20 september

§ 16. ST KJ's websida

Niklas har uppdaterat den nya intemwebsidan. Vi skulle behova
gora en ny sida fran grunden.

§ 17. 6vrigafragor

a) Ombudsmotet den 16 - 17 november. Vi har 4 platser; Gunnel,
Magnus, Monika och Niklas anmaler sig. Carina E deltar som
valberedare. Vi skickar in en nominering till representanter i
avdelningsstyrelsen.
b) Doktorand vid KI. Publikt vill skriva en artikel om
doktorandens situation vid KI.

§ 18. Nasta mote

18 oktober klockan 12.00 i Solna

§ 19. Motets avslutande

Magnus tackar for visat intresse och avslutar motet.

Stockholm 2017-09-27

Motessekreterare

:1

Carina Eklund
/
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ProtokoU fort vid ordinarie sammantrade 2017-10-18, klockan 12.00
Plats: ST-kansliet, Solna
Narvarande: Monika Armuand, Niklas Andersson, Carina Dahlin, Anne Edgren, Nasrin Bavand
Franvarande: Marcus Stjernstrom, Magnus Ana, Carina Eklund, Gunnel Brolin
§ 1.Motets dppnande

Anne Edgren halsade alla valkomna och forklarade motet
oppnat.

§ 2. Val av miitesordfiirande

Anne valdes till motesordforande

§ 3. Val av sekreterare

Nasrin valdes till motessekreterare

§ 4. Val av protokolljusterare

Carina D valdes till protokolljusterare

§ 5. Godkiinnande av dagordningen Godkandes
§ 6. Foregaende protokoll

Godkandes och lades till handlingama

§ 7. Inkomna handlingar

60-63, tva nya medlemmar, Ia inkomna handlingar.

§ 8. Rapporter fran arbetsgrupper
1) Lone- och avtalsgruppen: Magnus och Gunnel ar i
forbundets avtalskonferens 18/10.
- RALS 17 startar nar RALS 16 ar avslutad.
- Inga forhandlingsdatum ST/AG

ar spikade annu.

- Extra ST styrelsemote angaende RALS och BESTA koder.
Anne "doodlar" forslag till datum.
2) AO-gruppen: Inget att rapportera.
3)

Medlemsgruppen:

§9.AO

Beslut: Paragrafrubriker i protokollmallen andras: En paragraf
for "Arbetsplatsombud" (AO) och en paragraf for "Medlemmar".
Punktema AOgrupp och medlemsgrupp tas bort under §8.

§ 10. Ekonomin

a) Inga ekonomiska beslut. Monika har skickat in skriftlig
rapport om ekonomin, ST, KI.
b) Nordea: Styrelsen invantar information fran forbundet om ev.
byte av bank.

§ 11.Medlemmar
§ 12. Rapporter

a) Arbetsmiljonamnden: ingen rapport
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b) C-SAM: Gunnel har skickat in skriftlig rapport.
HR-SAM: 12110, Gunnel har skickat skriftlig rapport.
c) Styre1sen for forskning: 16/10, Gunnel har skickat skriftlig rapport.
d) Styrelsen for forskarutbildning: 9/10, Nasrin har skickat skriftlig
rapport.
e) Styrelsen for utbildning: Carina E, ingen rapport inskickad.
t) Rekryteringsutskottet: 19/9, Monika har skickat in skriftlig rapport.
g) TA fonden: Monika och Nasrin: 2110, antal sokande 11 pers., 48000
kr delades ut. Valdigt fel som soker, vad vi kan gora for att :fa fler att
soka,
h) HSO/facken: mote 21/9; Anne har skickat in rapporter.
i) Inga ovriga rapporter.

§ 13. Utbildning

Magnus och Gunnel ar pel avtalskonferens, 18/1O. Meddela
Anne vilka utbildningar ni planerar att gelpel.

§ 14. Policy och Riktlinjer Bordlagges.
§ 15. Arbetsmiljii
Medarbetarundersokningen

(MU 17), 80% svarsfrekvens pelKI.

§ 16.ST KJ's websida

Niklas uppdaterar AO-listan. Var och en uppdaterar egen profil pel
STs webbsida, helst med foto.

§ 17. Ovriga/ragor

AC per institution bor skicka protokoll fran Samverkansmoten till ST
kansliet.

§ 18. Nasta mote

23 november klockan 12.00 i Flemingsberg.

§ 19.Motets avslutande Anne tackar for visat intresse och avslutar motet.

Stockholm 2017-10-18

Motessekreterare

Justerare

Nasrin Bavand

Carina Dahlin

