
 
 

SACO-föreningen   20210426 

Karolinska Institutet 

 

Närvarande: 

Emilie Hultin 

Taher Darreh-Shori 

Torkel Falkenberg  

Virpi Töhönen 

Wietze de Vries  

Jonas Fuxe 

Annica Lindkvist (adjungerad) 

 

Frånvarande: 

Cecilia Martinsson Björkdahl (föräldraledig) 

Claes Frostell  

 

 

Protokoll styrelsemöte 

 

Tid:     Måndag 26/4 2021 

Styrelsemöte kl. 15-17 

Plats:           Zoom 

 

 

Minnesanteckningar 

 

1. Torkel öppnade mötet 

 

2. Dagordningen godkändes.  

 

3. Virpi valdes till sekreterare, Taher och Annica till justerare.  

 

4. Tidigare protokoll godkändes. 

 

5. Allmän avstämning, bordet runt:  

Rapporter om att medlemmar börja tröttna på att jobba hemifrån pga pandemin, 

arbetsmiljön är inte den bästa. Flera individärenden handläggs av styrelsens medlemmar 

och anonyma anmälningar om forskningsfusk (försiktighetsprincipen) förekommer. 

Styrelsen pratade med Claes om att bilda en arbetsgrupp angående målkonflikter som vi 

diskuterar vid nästa möte. 

På KFUs senaste möte togs frågan om trakasserier upp. Flera institutioner har flera 

inrapporterade fall, och flera frågeformulär har skickats ut för att specificera vilken typ av 



trakasserier det handlar om. Vi avvaktar hur arbetsgivaren planerar att följa upp det hela. 

Mycket diskussioner om ekonomi på kommittémöten generellt, tex har BioMedicum 

halverat hyrorna för att underlätta för forskargrupper 

KI har tillsammans med andra universitet träffats för att diskutera framtidens 

hybridarbetsplats. Viktigt att det är facket som driver dessa frågor. 

Diskussioner förekommer på flera håll gällande fördelningssystemet av anslag som 

hitintills enbart baserats på bibliometri. Många för organisationen akademiskt viktiga 

arbeten premieras inte och strider därmed mot strategi 2030.  

 

6. Årsmötet – förberedelser inklusive årsrapport, valberedning och kallelse:  

Årsrapporten förbereds av alla i styrelsen inför årsmötet den 27 maj 15.00–17.00 

Årsmötet kommer att hållas i zoom. Kallelse skickas ut till medlemmarna tre veckor före 

årsmötet, nomineringar från medlemmar ska inlämnas skriftligen senast två veckor före 

mötet och en vecka före mötet ska ärenden, nomineringar och valberedningens förslag 

finnas tillgängliga för medlemmarna.  

 

7. Förhandling och förberedelser oenigheter:  

Styrelsens medlemmar kommer att vara föredragande i oenighetsärenden den 6/5. 

 

8. Platsombud/skyddsombuds rapporteringar:  

Det har gjorts en hel del individuella anpassningar och hälsosatsningar under pandemin. 

PO träffarna har många deltagare vilket är glädjande och visar på behovet av information. 

Emilie har ordnat med frekventa kortare möten för POn där aktuella frågor tas upp. För 

hösten 2021 har fem PO träffar planerats. 

 

9. Övrigt 

 

10. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

Virpi Töhönen 

Sekreterare 

 

 

Taher Darreh-Shori 

Justerare 

 

 

Annica Lindkvist 

Justerare 
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