Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2019-02-14, klockan 13.00
Plats; B0313, Biomedicum, Solna
Närvarande: Gunnel Brolin, Magnus Anå, Carina Eklund, Tarja Schröder, Monika
Armuand, Niklas Andersson och Giulia Grillo Mikrut
Frånvarande: Venus Azhary
§ 1. Mötets öppnande

Magnus hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Magnus valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina E valdes till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare Guilia valdes till protokolljusterare
§ 5. Godkännande av dagordningen. Godkännes
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2019-01-23.

§ 7. Inkomna handlingar

Gunnel tar hand om inkomna handlingar tillsvidare.
För 2018 finns 127 inkomna handlingar, dvs brev
och e-post. Årets inkomna handlingar diskuterades
och skall kompleteras.

§ 8. Styrelsens arbetsgrupper 1) Löne- och avtalsgruppen:
Referensgrupp för omorganisation av
administrationen, där kommer ordföranden från de
tre facken att ingå.
Nytt friskvårdsavtal har samverkats, skickas ut till
styrelsen.
§ 9. AO
§ 10. Medlemmar

Vi behöver flera AO.
Vi fick lite mer medlemmar än vanligt efter höstens
aktiviteter.

§ 11. Årsmötet
Årsmötet kommer att hållas den 20 mars, i Jöns Jacob,
Solna. Valberedningen har pratat med styrelsen, nomineringar skall komma till
valberedningen senast den 26 februari. Kallelse till årsmötet skall skickas ut senast
den 20 februari, Giulia gör kallelsen. Motionerna skall vara styrelsen till handa
senast den 27 februari. Valberedningen Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga
senast 13 mars. Monika och Niklas har gjort bokslut och budget. Carina arbetar med
verksamhetsberättelsen. Magnus skriver verksamhetsplan för 2019.
§ 12. Ekonomin
§ 13. Rapporter

Monika har skickat ekonomisk rapport.
a) Arbetsmiljönämnden: 28 januari

b) C-SAM, 6 februari, årsredovisningen diskuteras.
HR-SAM: X, X, X, 15 februari,
c) Rekryteringsutskottet: 12 februari Tarja har
skickat rapport.
d) TA medel: inget möte
e) HSO/facken: inget möte
f) Övrigt:
§ 14. Utbildning

Planering av utbildning av AO och medlemmar om
nya samverkansavtalet.
Ingen har gått någon utbildning.

§ 15. Arbetsmiljö

Inget att rapportera.

§ 16. ST KI’s websida
§ 17. Övriga frågor
§ 18. Nästa möte
§ 19. Mötets avslutande

Nicklas gör uppdateringar kontinuerligt. Giulia arbetar
med engelska texter till hemsidan.
Inga övriga frågor
Vid behov hålls möte 6 mars 9 -12 UoL lokaler,
ANA 10 plan 6.
Magnus tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Informationspunkt: Per Hellman som konsult från Naturvetarna. Skall
implementera den nya
samverkansavtalet. Syftet att förbättra
och effektivisera verksamheten.
Stockholm 2019-02-14

Namn
Mötessekreterare
Carina Eklund

Namn
Justerare
Giulia Grillo Mirkut

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2019-04-03, klockan 10.00
Plats; B0412, Biomedicum, Solna
Närvarande: Gunnel Brolin, Magnus Anå, Carina Eklund, Tarja Schröder, Venus
Azhary och Bodil Moberg
Frånvarande: Niklas Andersson, Susan Warner och Giulia Grillo Mikrut
§ 1. Mötets öppnande

Gunnel hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Gunnel valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina E valdes till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare

Tarja valdes till protokolljusterare

§ 5. Godkännande av dagordningen. Godkännes, med tillägg av punkt för facklig tid
och styrelseuppdrag
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2019-03-20 (konstituerande),
godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Inkomna handlingar

Bordlägges, vad som skall registreras diskuteras på
nästa möte.

§ 8. Styrelsens arbetsgrupper 1) Löne- och avtalsgruppen: Vi kommer att få
tillgång till VIS, 23 april efter HR samverkan
kommer vi att få information om hur det kan
användas (kl.15). Inget övrigt att rapportera.
§ 9. AO

§ 10. Medlemmar

§ 11. Årsmötet

§ 12. Ekonomin

Vi behöver flera AO. Varje institution måste välja AO
inför nästa årsmöte, då de väljs officiellt. Vikarierande
AO på institutioner där AO saknas uppdateras: NVS
Carina; CLINTEC Carina; MedH Carina; KBH Bodil;
CMB Magnus; LIME Magnus; PHS Magnus; Neuro
Magnus; MTC Gunnel; FyFa Niklas; MedS Niklas;
MBB Venus;
Medlemslistor uppdateras av Magnus. Bodil är
värvningsansvarig. Tänk på att meddela att man
arbetar på KI, samt vid vilken institution.
Årsmöte hölls den 20 mars i Solna, allting fungerade.
Årsmötesprotokoll är godkännt, skickas till STavdelning.
Monika Armuand har lämnat över till Susan Warner
som ny kassör.

§ 14. Rapporter

§ 15. Utbildning
.
§ 16. Arbetsmiljö

§ 17. ST KI’s websida
§ 18. Övriga frågor

a) Arbetsmiljönämnden: 20 mars, Niklas har skickat
rapport.
b) C-SAM, 1 april, Strategi 2030 skall godkännas
av konsistoriet. HR-SAM: 26 mars Gunnel har
skickat rapport.
c) Rekryteringsutskottet: 3 april, Tarja skickar
rapport
d) TA medel: Inget möte
e) HSO/facken: 13 mars, rapport kommer.
f) Övrigt:
Venus har gått RALS utbildning (slutet på mars).
Regionala rådet 21 mars, Magnus deltog, det
kommer att arrangeras fler biokvällar.
Luftkonditioneringen i Bioclinicum fungerar inte.
Previa gör mätningar av luften för mögel och
kemikalier (upp till 600 kemikalier).
NEO, HERM, problem med nödutgång.
Admin-grupp flyttas till korridor med -80 frysar.
Niklas gör uppdateringar kontinuerligt.
Facklig tid, styrelseuppdrag
Styrelsens förslag:
Gunnel Brolin
50 %
Magnus Anå
50 %
Carina Eklund
20 %
Niklas Andersson
10 %
Venus Azhary
10 %
Tarja Schröder
15 %
Bodil Moberg
20 %
Susan Warner
15 %
Giulia Grillo Mikrut
5%
Telefon till ordförande; Gunnel har fått en ny
mobiltelefon tel nr; 08/ 524 860 55 eller 0707338546

§ 19. Nästa möte
§ 20. Mötets avslutande

Bodil skickar en Doodle för att bestämma, mötet är i
Flemingsberg.
Gunnel tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2019-04-03
Namn
Mötessekreterare
Carina Eklund

Namn
Justerare
Tarja Schröder

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2019-04-30, klockan 09.00
Plats; Insulinet, ANA Futura, Flemingsberg
Närvarande: Gunnel Brolin, Magnus Anå, Carina Eklund, Tarja Schröder, Venus
Azhary, Niklas Andersson, Susan Warner, Bodil Moberg och Magnus Anå från §7
Frånvarande: Giulia Grillo Mikrut
§ 1. Mötets öppnande

Gunnel hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Gunnel valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina E valdes till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare

Bodil valdes till protokolljusterare

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

Protokoll från 2019-04-03, godkändes och lades till
handlingarna.

§ 7. Inkomna handlingar

Diskussion om vad vi behöver redovisa. Det kommer
väldigt lite post. Fortsatt diskussion på
utbildningsdagen. ST e-post konton, vilka behöver
vi, diskuteras på utbildningsdagen.

§ 8. Styrelsens arbetsgrupper 1) Löne- och avtalsgruppen: Översyn av all
administration på KI sker. Vi ser där till att man
beräknar tillräckligt mycket arbetstid för
arbetsuppgifterna.
Nya samverkansavtalet introduceras.
Vi har fått tillgång till och utbildning i VIS.
§ 9. AO

§ 10. Medlemmar

Vi behöver flera AO. Varje institution måste välja AO
inför nästa årsmöte, då de väljs officiellt.
AO-dag planeras till 25 september, vi är ca 25 personer.
Bodil bokar Viking Line, sedan skickas ”save the date”
ut till alla AO.
Niklas har fått tillgång till ST medlemsregister
(registerhållare), men kan inte se vilken institution
personen arbetar på. Försöker göra det möjligt att
lägga till det i registret. Medlemmarna uppmanas
sedan att logga in och kompletera med institution.
Bodil, tittar på vad som kan göras som
värvningsaktiviteter.

§ 11. Facklig tid, styrelseuppdrag, vikarierande AO, sommarsemester
Facklig tid: alla är nöjda med det som bestämdes vid

föregående möte.
Styrelseuppdrag: vikarierande studieorganisatör,
Bodil Moberg, istället för Giulia.
Vikarierande AO: Carina: NVS, CLINTEC, MedH
Bodil: KBH
Gunnel: MTC tar över efter Niklas, överlämning
behövs.
Magnus: CMB, LIME, PHS (LIME och PHS har
gemensam samverkan), Neuro
Venus: MBB
Niklas: Fyfa, MedS
Danderyd har endast postmottagare
Sommarsemester: Susan Warner har gjort en lista
som vi fyller i, hon sammanställer den och skickar ut.
§ 12.Styrelsens Utbildningsdag Den 22 augusti. Susan Warner bokar lokal.
§ 13. Ekonomin

§ 14. Rapporter

§ 15. Utbildning

.
§ 16. Arbetsmiljö

Beslut om utbildningsdag 22 augusti, samt AO dag
preliminärt den 25 september. Vi har inte fått
tillgång till bankkonto pga oklart officiellt namn.
Niklas och Susan pratar med Monika för
överlämning. Finns det ett kreditkort kopplat till
kontot? Niklas frågar Monika.
a) Arbetsmiljönämnden: 20 mars Niklas har skickat
rapport.
b) C-SAM, HR-SAM: 9/4, 23/4 Gunnel och Carina
har skickat rapport.
c) Rekryteringsutskottet: Nya RU första mötet 2
maj, Tarja sitter kvar.
d) TA medel: Möte 27 maj, sista ansökan 15 maj.
e) HSO/facken: inget möte
f) Övrigt: Partsrådet, konferens, Magnus har varit
på ”ett hållbart arbetsliv”.
Niklas har gått e-utbildning för medlemsregistret,
samt ST.org för att kunna lägga in information om
KI.
Tarja och Bodil har gått ST-kurs i opinionsbildning.
Magnus deltog i partsrådskonferns ”hållbart
arbetsliv”, Bodil deltog via web.
Venus deltog i ”Arbetsmiljö i praktiken” organisterat
av Partsrpdet 10 april.
BESTA utbildning, arbetsgivarverket 5 december.
Vid KI måste skyddsombud vara fackligt anslutna.
HSO och arbetsgivaren vill att man skall kunna

väljas till skyddsombud utan att vara facklig. Det är
bättre att vi har skyddsombud. Arbetsgivaren skall
skriva en instruktion där det framgår vad det innebär
att vara skyddsombud och skillnaden om man inte är
fackligt ansluten.
Misstanke om mögel i BioClinicum. Prov från Previa
har hittat mögel. 27 personer har anmält tillbud pga
detta.
§ 17. ST KI’s websida
§ 18. Övriga frågor

§ 19. Nästa möte
§ 20. Mötets avslutande

Niklas gör uppdateringar kontinuerligt.
- Kameraövervakning på KI: På IMM har det stulits ur en
Convini maskin (mat), för 10 000 kr under 3
månader. En övervakningskamera sattes upp, som nu
blivit avstängd. Detta skall samverkas, gjordes inte i
detta fall. Säkerhetsavdelningen skall kontaktas.
Medarbetare skall informeras. Ta upp detta på HRSAM.
-Namnbyte för vår sektion: Vi bör konsekvent
använda samma namn. Förslag: Fackförbundet ST
vid Karolinska Institutet.
Institutionsråd CNS, vilka roller skall sitta där?
Samverkan har inte skett under året, nästa möte
planerat i maj.
29 maj klockan 9:00 i Solna
Gunnel tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2019-04-30

Namn
Mötessekreterare
Carina Eklund

Namn
Justerare
Bodil Moberg

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2019-05-29, klockan 09.00
Plats; Biomedicum C0333, Solna
Närvarande: Gunnel Brolin, Carina Eklund, Tarja Schröder, Venus Azhary, Niklas
Andersson, Susan Warner, och Magnus Anå från §7
Frånvarande: Bodil Moberg, Giulia Grillo Mikrut
§ 1. Mötets öppnande

Gunnel hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Gunnel valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina E valdes till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare

Venus valdes till protokolljusterare

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

Protokoll från 2019-04-30, godkändes och lades till
handlingarna.

§ 7. Inkomna handlingar

Punkten tas bort, eftersom alla kan se vad som
kommer in i ST-mailen. Magnus ser till att alla har
behörighet att se detta i outlook, eller webmail.

§ 8. Styrelsens arbetsgrupper 1) Löne- och avtalsgruppen: STRUTens
konsekvenser för KI har diskuterats. Statliga pengar
omfördelas från forskningsstiftelser.
Uppstartsmöte för RALS med HR den14 maj,
Gunnel, Susan, Niklas, Bodil och Magnus deltog.
Tidsplan; lönekartläggningen är i fas. Information
läggs i owncloud.
Medarbetarsamtal 2, mer chefsutbildning behövs,
skall ske under september, oktober.
Prioriterade grupper i RALS; djurtekniker.
RALS, avtalet går ut 30 september, räknar med att
vara klara 31 december 2019 ev januari 2020.
§ 9. AO
§ 10. Medlemmar
§ 11. Ekonomin

Vi behöver flera AO, nytt AO på SöS Katarina
Wahlstedt. Den nya enheten UoL behöver välja AO.
Vi får nya medlemmar, fler än de som lämnar.
Niklas arbetar med medlemsregistret.
Vi har fått tillgång till vårat bank konto. Niklas och
Susan skall gå igenom bokföringen och betala
fakturor.
Det finns ingen dator i ST-lokalen i Solna. Skrivaren
finns i Flemingsberg och behöver flyttas till Solna.

Anne Edgren har en dator, som hon kommer att lämna
in.
§ 12. Rapporter

a) Arbetsmiljönämnden: 23 maj, Niklas har skickat
rapport.
b) C-SAM 27 maj konsistorieförberedande, HRSAM: Gunnel och Niklas har skickat rapport.
c) Rekryteringsutskottet: Nya RU har haft två
möten, Tarja skickar ut rapport.
d) TA medel: Möte 27 maj, 10 sökande.
e) HSO/facken: Möte 21 maj, Niklas har skickat
anteckningar. Carina blir ersättare i den gruppen.
f) Övrigt: Sektionskonferens 8-9 maj, Gunnel har
skickat rapport, även Bodil deltog.
Magnus har varit på regionala rådet.

§ 13. Utbildning

Gunnel deltog i ST-ordförande konferens 21-22 maj,
olika sektioner från hela landet deltog.
Tarja har varit på, TCO arbetsrätt den 7 maj.
Susan, har gått ST-kassör utbildning (e-utbildning),
samt facklig grundutbildning A.

§ 14. Arbetsmiljö

Bioclinicum, problem med ventilation och mögel,
enligt provtagning ligger nivån under gränsvärdet.
Skyddsronder pågår, problem med lukter; tryck i
cellodlingsrum.

§ 15. ST KI’s websida

KIs nya hemsida har lanserats. Niklas har gjort
uppdateringar. Viss information tex nya AO kommer
inte att gå att ändra förrän efter sommaren.
Niklas saknar fortfarande behörighet till hemsidan på
ST.org, kommer att arbeta med den så snart som
möjligt.

§ 16. Övriga frågor

- Funktionsmail för bokföringsprogrammet, fungerar
det?
- Kameraövervakning på IMM, svinnet har
försvunnit. Kameran kommer att tas bort. Policy
för kameraövervakning på KI skall upprättas.

§ 17. Nästa möte

22 augusti på styrelseutvecklingsdagen.
Höstens möten: 11 september i Flemingsberg kl 1316, 9 oktober i Solna kl 13-16, 14 november i
Flemingsberg kl 13-16, 11 december i Solna kl 1316.

§ 18. Mötets avslutande

Gunnel tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2019-05-29

Namn
Mötessekreterare
Carina Eklund

Namn
Justerare
Venus Azhary

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2019-08-22, klockan 08.30
Plats; Regissörsvillan, Filmstaden, Solna
Närvarande: Gunnel Brolin, Carina Eklund, Niklas Andersson, och Magnus Anå
Frånvarande: Venus Azhary, Susan Warner, Giulia Grillo Mikrut
§ 1. Mötets öppnande

Gunnel hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Gunnel 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 6 övriga punkter
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2019-05-29, väntar på justering,

§ 7. Styrelsens arbetsgrupper 1) Löne- och avtalsgruppen: Behöver bli fler aktiva.
Diskuteras senare under styrelseutvecklingsdagen.
§ 8. AO

AO-dagen den 25 september, information och anmälan
är utskickad. Diskuteras senare under
styrelseutvecklingsdagen.
Ny 3-års period för AO är 2020-2022, val måste ske
innan årsmötet. UOL bör välja AO så snart som
möjligt.

§ 9. Medlemmar

Fika med facket; 19/9 kl 14:30 i Biomedicum Solna
och ANA 23 Flemingsberg. Medlemsmöten behövs
för information om nya samverkansavtalet.

§ 10. Ekonomin

Beslut om AO-dagen. Fika för medlemsmöten under
hösten och våren, närvarolista samt kvitto behövs. För
lunch behövs ansökan om aktivitetsersättning, se
hemsidan.

§ 11. Utbildning

Ingen under sommaren

§ 12. Arbetsmiljö

Hög arbetsbelastning för många på KI.
Grundläggande arbetsmiljöutbildning i oktober
rekommenderas.

§ 13. ST KI’s websida

För tillfället avvaktar vi KIs nya websystem.

§ 14. Övriga frågor

- Sektorskonferens 27 augusti, Gunnel deltar.
- AW - Stockholms universitet, 11 september kl.17
- Doktorandfrågor: MF vill höja nivån i

-

-

doktorandstegen. Niklas räknar på ökning i
samband med RALS.
Doktorandsatsning på SU pga dålig arbetsmiljö,
motsvarande på KI. Diskuteras på nästa möte i
arbetsmiljönämnden.
Val av huvudskyddsombud, Laila Nauman,
ersättare för Giulia Mikrut Grillo.
Nominering till avdelningsstyrelsen. Vi
nominerar Niklas och Bodil som ersättare samt
alla som tackat ja i nuvarande styrelse, förutom
Naser Eftekharian.
Förbundsstyrelsen på besök: v 43 21-25 oktober,
vi föreslår lunch eller em den 24 oktober.
Introduktionsdagar för nyaställda; 9 september,
Gunnel, Magnus och Bodil deltar, samt 18
september för engelsktalande Gunnel och
Magnus deltar.

§ 15. Nästa möte

Den 11 september kl. 13:00 i Solna

§ 16. Mötets avslutande

Gunnel tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2019-08-22

Namn
Mötessekreterare
Carina Eklund

Namn
Justerare
Niklas Andersson

Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet
Avdelning 214, sektion 03
Fackförbundet ST vid Karolinska Institutet

Protokoll Extra Årsmöte 2019
Plats:

Karolinska Institutet, Campus Solna

Lokal:

Biomedicum B0317 (Plan 3, Kvarter B)

Dag och tid: Torsdag den 19 september kl. 14.00 – 14.30
Ärende
§1
Extra årsmötets öppnande

Beslut/Åtgärd
Sektionsordförande Gunnel Brolin hälsar
välkomna och förklarar mötet öppnat

§2
Prövning att mötet kallats enligt
stadgarna

Fastställdes att extra årsmötet blivit
stadgeenligt utlyst

§3
Val av ordförande och sekreterare
för mötet

Gunnel Brolin valdes till mötesordförande
Niklas Andersson valdes till
mötessekreterare

§4
Val av protokolljusterare tillika
rösträknare

Helen Eriksson och Johanna Hornstrand

§5
Beslut om dagordning

Dagordningen godkändes

§6
Fyllnadsval av styrelseledamöter

Christina Hammarstedt, LabMed, nyval
Afsar Rahbar, MedS, nyval

§7
Fyllnadsval av ersättare för
styrelsens ledamöter

Inga nomineringar har inkommit

§8
Eventuellt fyllnadsval av valberedning
§9
Mötets avslutande

_____________________
Niklas Andersson
Mötessekreterare

Inga nomineringar har inkommit

Mötets ordförande tackade alla
och avslutade mötet

_____________________
Helen Eriksson
Mötesjusterare

_____________________
Johanna Hornstrand
Mötesjusterare

Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet
Sektionen vid Karolinska Institutet

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2019-10-09, klockan 13.00
Plats; C0333, Biomedicum, Solna
Närvarande: Gunnel Brolin, Niklas Andersson, Bodil Moberg, Magnus Anå, Venus
Azhary, Susan Warner, Afsar Rahbar,
Christina Hammarstedt och Carina Eklund, i Flemingsberg via Zoom.
§ 1. Mötets öppnande

Gunnel hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Niklas valdes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina valdes till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare

Gunnel valdes till protokolljusterare

§ 5. Godkännande av dagordningen Godkännes, med tillägg av 4 övriga punkter
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2019-09-10 läggs till handlingarna.
Mail gruppadresser diskuteras (styrelse och AO),
uppdateras av Magnus.

§ 7. Rapporter:

Löne och avtalsgruppen: Myndighetsövergripande
samverkan, 8 oktober, minnesanteckningar kommer:
Lönebud från arbetsgivaren 11 november.
Förhandling institutionsvis eller olika yrkesgrupper
separat, tex BMA, kursadministratör. AO från olika
institutioner vill vara med. Gunnel ber om att få
lönelistor på alla anställda på KI, med BESTA kod,
tjänstetitel, % arbetstid. Vi får endas bud för OFR.
HSO-facken: möte, minnesanteckningar kommer.
IMM samverkansråd: Oklart hur det nya
samverkansavtalet skall fungera på institutionsnivå.
Neuro, Biomedicum: Gemensam introduktion till
hela huset. Problem med delegation utanför
institution i gemensamma lokaler.
RU, Bodil har skickat rapport om karriärvägar
Doktorandstegen: diskuteras på fredag 11 oktober
med Arbetsgivaren, Magnus och Niklas deltar. Vi
försöker lyfta hela stegen med 2,3 %.

§ 8. AO

Information till AO att löneförhandlingsblankett
skickas ut till alla medlemmar från styrelsen.
Lönestatistik bör skickas till AO samt medlemslistor
per institution. Bodil skickar ut information till alla på
AO-listan.
Medlemmar som inte är ST, vem tar hand om deras
underlag? Det rör sig om 30-40 personer. Venus
Azhary kan vara mottagare av dessa.

AO-möte preliminärt den 21 november 15:00-16:30,
tema AO val.
§ 9. Medlemmar

Medlemslistor, Magnus har en lista på alla
medlemmar som skall delas upp efter institution.
Innehåller KI-mail adress samt
institutionstillhörighet, Magnus gör en mapp där alla
listor finns.
Medlemsregistret på ST, Niklas och Christina har
behörighet. Arbetar för att vi kan lägga till
institution i registret.
Nya samverkansavtalet: utbildning av medarbetare
har inte gjorts av arbetsgivaren. Skall vi tillsammans
med de andra facken ordna detta? Gunnel kontaktar
SACO och SEKO.

§ 10. RALS

Skall fackligt arbete räknas som underlag i RALS?
Enligt avtalet skall detta ingå, enligt Ag endast
arbete som arbetsgruppen har nytta av. Vi kontaktar
HR-direktören för att se om det är korrekt, vi
kontaktar därefter vår ST-ombudsman (Anna
Buckley).
Vilka vill förhandla? Magnus, Gunnel, Bodil,
Niklas, Venus, Christina, Afsar, Carina från
styrelsen, samt AO från några institutioner: Peter
Stedt UOL, Ann Almgren MEB, Lotta Mathiesen,
Peter Jörlebo KIB.
Niklas gör en lista med förslag på vilka institutioner
som varje person skall förhandla.
2,3% är garanterad nivå, på hela KI.
VIS genomgång för intresserade, Niklas skickar
inbjudan med tid.
RALS 2019, Gunnel har fått information från sin
arbetsgivare, lönestatistiken stämmer inte.

§ 11. TA-fonden

Diskussion om arbetssätt. Bodil har tagit fram ett
dokument. Vill göra besluten mer transparenta.
Oklart vad besluten baseras på, ordförande äger inte
projektet, sekreteraren överbelastad.
Potten som fördelas är 300 000 sek per år, storleken
skall ses över vid RALS. Representanter utses för en
treårsperiod, görs det?
Vi ser över hur det fungerar, förtydliga villkoren för
bidragen, förtydliga rollerna i beslutsnämnden,
modernisera arbetssättet med t.e.x digitala
ansökningar. Arbetsgrupp bildas med Bodil, Venus
och Afsar.

§ 12. Ekonomin

Budget för 2020, planerade aktiviteter. Enligt STcentralt skall budget för 2020 vara klar i början av året.

Vi bör börja planera aktiviteter för året. Alla tänker på
detta till nästa styrelsemöte, skicka förslag till Susan.
Uppföljning av diskussion om aktiviteter från
styrelseutvecklingsdagen.
§ 13. Utbildning

Bodil har deltagit i omställningsutbildning.

§ 14. Arbetsmiljö

KI saknar skyddsombud. Skall vi godkänna
skyddsombud som inte är fackligt anslutna? SACO
och SEKO har godkänt detta. Arbetsgivaren har
skrivit ett dokument där skillnaden skall framgå
mellan att vara fackligt ansluten och inte.
Huvudskyddsombud kan kontaktas om det är
besvärliga frågor (anser HSO).
Niklas kontaktar de andra facken (Laila och Henry)
och frågar vad de sagt ja till. Vill de lägga till något i
dokumentet?

§ 15. ST KI’s websida

Nu finns IDAC i systemet. Niklas kommer att
uppdatera hemsidan. Protokoll som inte är justerat
kan läggas ut på hemsidan.

§ 16. Övriga frågor

1) Icke organiserade som skyddsombud, se ovan §14.
2) Bo Nilsson HSO heltid sista året innan pension.
Finns behov av att han arbetar som HSO på 100%?
Behövs annan motivering än pension. 200% HSO tid
på KI totalt. 40% är inte fördelat nu. Val av SO och
HSO ny period från januari 2020. Vi kan inte föregå
valet, avvaktar med beslut.
3) Medarbetarfråga, sekretess, person har försökt
nå styrelsen för att få hjälp. Vem kan hjälpa? Alla i
styrelsen får hjälpa alla medlemmar.
4) Rotera roll, ordförande, sekreterare, beslutat,
genomfört.
5) Fördelning av facklig tid i styrelsen. Christina
och Afsar är nya i styrelsen. Förslag på ny fördelning
av tid skickas till Mats Engelbrektsson.
6) Besök av förbundsstyrelsen 24 oktober, Siv
Norlin. Förslag kl 15-16:30 i Solna. Kom in med vad
vi vill diskutera, tex. kollektiva förhandlingar i
avtalet.
7) Förtroendevaldamail, Bodil försöker sätta upp
sin egen mail. Dialog med support, kan skicka men
inte ta emot mail.
8) Brochyr om nya samverkansavtalet, förslag på
text har skickats från arbetsgivaren. Vi har inte fått
någon slutrapport. Gunnel och Bodil skriver till HRcentralt, Mats Engelbrektsson.
9) Representation i kommiteer, SACO har blivit
inbjudna att vara representerade i kommiteer för

utbildning, forskarutbildning och forskning. Gunnel
kontaktar Torkel för att fråga om detta stämmer.
Följs upp på nästa styrelsemöte.
§ 17. Nästa möte

Den 14 november kl 13:00 i Flemingsberg.

§ 18. Mötets avslutande

Niklas tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2019-10-09

Namn
Mötessekreterare
Carina Eklund

Namn
Justerare
Gunnel Brolin

Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2019-11-14, klockan 13.00
Plats; Steinman, ANA Futura, Flemingsberg
Närvarande: Gunnel Brolin, Niklas Andersson, Bodil Moberg, Magnus Anå,
Christina Hammarstedt, Carina Eklund
Venus Azhary och Afsar Rahbar i Solna via Skype.
§ 1. Mötets öppnande

Gunnel hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Gunnelvaldes till mötesordförande

§ 3. Val av sekreterare

Carina valdes till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare

Bodil valdes till protokolljusterare

§ 5. Godkännande av dagordningen Godkännes, med tillägg av 3 övriga punkter
§ 6. Föregående protokoll

Protokoll från 2019-10-09 läggs till handlingarna.

§ 7. Rapporter:

Löne och avtalsgruppen; Myndighetsövergripande
samverkan inför fakultetsnämnden. Förslag till
karriärtrappan delades ut på bordet. Felräkning i
budget, tandhygienist. Verksamhetsplan 2030
arbetsgrupp skall utses. Sammanhållen registratur,
små enheter centraliseras under 2020 – 2021, 3
tjänster vid varje tillfälle.
Ombudsmöte 12-13/November; Bodil, Niklas och
Gunnel deltog, samt Carina som valberedning.
Minnesanteckninar utskickade.
TA-fonden: arbetsgruppen har inte träffats. TAfonden nästa möte 20 november.
UoL: Organisationen diskuterades.

§ 8. AO

AO-möte den 21 november 15:00-16:30, tema AO val.
På två ställen, i Flemingsberg och Solna, mail med
program skickas ut av Niklas. Val av arbetsplatsombud
ny mandatperiod 2020-2023 samt RALS. Gunnel
ordnar fika i Solna, Christina ordnar fika i
Flemingsberg.
Medlemslistor skickas ut till alla AO Gunnel och
Magnus gör detta.

§ 9. Medlemmar

Medlemsmöte behöver hållas i Januari, planeras i
december.

§ 10. RALS

Vi har fått budet från arbetsgivaren. Budet är på
2,308 %, dvs alla pengar är redan utlagda. Vi
kommer inte att sänka något bud, men måste kunna

höja bud.
Arbetsmöte den 15 november för att dela upp listor
och arbete.
§ 11. Ekonomin

Budget för 2020, vi behöver planera aktiviteter, tas
upp på nästa möte. Pensionsföreläsning i vår är ett
förslag.

§ 12. Utbildning

Ombudsmöte den 12-13 november, Gunnel, Bodil,
Niklas och Carina deltog. HBTQ Grundläggande
utbildning, web-baserad vi tittar på det i januari.
Bodil informerar om aktuella utbildningar.

§ 13. Arbetsmiljö

HSO – Facken har möte den 19 november. Nya
skyddsombud skall utses från januari. Oorganiserade
skyddsombud tas upp på framtida MÖ-SAM.
Delegation av arbetsmiljöansvar i hus med flera
institutioner, arbetsmiljö arbetet fungerar inte.
Problem med att arbetstid inte respekteras, förväntas
arbeta mer än 40 h / vecka, ta upp på MÖ-SAM.

§ 14. ST KI’s websida

Niklas kommer att uppdatera hemsidan. Vi kan
lägga ut information om RALS.

§ 15. Övriga frågor

1) Samverkansavtalet, nytt för i år. Personalen har
inte ubildats, endast chefer. Samverkansfolder har
tagits fram, behöver bearbetas. Bodil har tagit fram
ett förslag, ingen från SACO har kommenterat. Ett
arbetsmöte planeras efter RALS där även de andra
facken bjuds in. Slutrapporten för Per Hellmans
arbete har inte levererats.
Gemensam utbildning för personal skjuts fram till
2020
2) LABMED, timmanställd BMA, samtidigt som
BMA varslas. Diskussion om timmanställningen bör
avslutas.
3) BMA-pool, många forskargrupper har inte pengar
för att anställa en BMA men kan vara intresserade av
att ”hyra” en KI anställd BMA. Frågan har tagits upp
med AC på LABMED.
4) Facklig representation i kommiteér, diskussion på
MÖ-SAM.

§ 17. Nästa möte

Den 11 december kl 13:00 i Solna.

§ 18. Mötets avslutande

Gunnel tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Stockholm 2019-11-14

Namn
Mötessekreterare
Carina Eklund

Namn
Justerare
Bodil Moberg

