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Minnesanteckningar:
1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes. Virpi utsågs till sekreterare
3. Emilie utsågs till justeringsperson.
4. Tidigare protokoll bordlades
5. Allmän avstämning: rapporter från medlemmar att pandemin har resulterat i ökad
stress. Flera åtgärder är på gång, bland annat ett riskanalysdokument där man ska följa
upp Covids påverkan på arbetsmiljön.
Det har kommit fram att det finns doktorander som inte har något årligt
medarbetarsamtal med sin handledare som registrerats. Det ska man som KI-anställd
ha rätt till. Diskussion om hur detta ska följas upp, ev återkoppling till studenter där
frågan ställs om årlig kontakt.
Torkel summerade gången vid arbetsbrist som involverar centrala HR, rektorn,

förhandling och samverkan innan verkställande/ lösning på annat sätt.
6. Allmän Covid rapportering: budgeten diskuterades, det finns risker med varsel, samt
att visstidsanställda inte får förlängning pga Covid och minskade anslag. Man har inte
heller tagit höjd för oförutsedda händelser. Tillgången till systemet VIS ger nu
möjlighet att titta på anställningar, det skulle behövas en person som tittar på statistiken
kring anställningar.
7. Platsombud/skyddsombuds rapporteringar: Campus Flemingsberg har fått ett nytt
huvudskyddsombud på 50%, Matteo Pedrelli.
Daniel Wallin från Naturvetarna ska hålla i kortare utbildningsträffar med början under
vårterminen 2021 i mindre grupper. Förslaget är att träffarna ska vara 15-20 minuter
långa och hållas i mindre PO grupper där medlemmarna har möjlighet att lära känna
varandra och diskutera frågor som uppstår.
8. Rals-T och lönerevision och doktorandstegen: diskussion om Rals-T, som ska vara
prestationsbaserat, men inte riktigt håller vad det lovar. Lönerevision pågår, och ska
gälla från 1 april 2021. Medlemmarna har fått information om vad som gäller de
kommande tre åren.
Retroaktiv lön från 1/10-20 för doktorander enligt doktorandstegen diskuteras i separat
löneförhandling av doktorandstegen.
9. Rektorsval: Nuvarande rektor Ole Petter Ottersen föreslås en ett-årig förlängning, fram
till februari 2023. Gången är att konsistoriet utsett en valkommitté som lägger fram
förslaget för hörandeförsamlingen som säger sitt, varpå valkommittén därefter lägger
fram förslaget till konsistoriet för beslut och som därefter skickar förslaget till
regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet om att förnya rektors uppdrag.
10. Årsmötet 2021 – valberedning: Vi måste hitta en digital lösning till kommande årsmöte
med val och omröstning. Röstningen ska ske elektroniskt och vara anonymt.
Det samma gäller nyhetsbrevet och i vilken form utskicket kan ske säkert. KI survey,
som används vid kursutvärderingen, är ett alternativ som undersöks.
Nomineringar till valberedningen ska ske 3 veckor innan valet.
11. Övrigt: Inga övriga frågor togs upp.
12. Mötets avslutande

Virpi Töhönen
Sekreterare

Emilie Hultin
Justerare
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