SULF/Chalmers

Verksamhetsberättelse 2018

Allmänt om det fackliga arbetet vid Chalmers
Vår fackliga verksamhet bedrivs på Chalmers via SACO-S rådet. Fackförbundet Sveriges Ingenjörer (SI)
har flest medlemmar på Chalmers och är därför s.k. kontaktförbund på SACO-S/Chalmers. SACOrådet utser inom sig sin ordförande (Jan Linder från SI). De formella förhandlingarna med
arbetsgivaren sker i den centrala samverkansgruppen (CSG) som leds av rektor och där SACO-rådets
ordförande finns med. Förhandlingarna baseras på ett Chalmers-lokalt s.k. ”Samverkansavtal”.
Förutom den ovan nämnda centrala samverkansgruppen finns det även ett antal lokala
samverkansgrupper (LSG), en per institution/motsv. vilka leds av sin prefekt. På LSG-nivån finns en
SACO representant för den lokala samverkan, samt även ett institutionsarbetsmiljöombud som
utsetts av de fackliga organisationerna. Vice ordförande i SACO-rådet är Ann-Margret Strömvall (SI)
och Lars Bengtsson (SULF).
Styrelsen för SULF-Chalmers har haft följande sammansättning:
Mohammad Asadzadeh
Lars Bengtsson
Jan Swenson
Pavleta Knutsson
Roger Johansson
Maria Roginskaya
Sakib Sistek
Stefan Gustafsson

(ordförande)
(ledamot)
(ledamot)
(ledamot)
(ledamot)
(suppleant)
(suppleant)
(suppleant)

Valberedningen:
Sven-Arne Andreasson och Vratislav Langer
Revisor
Mats Rosendahl (ersättare)
Reimond Emanuelsson (ord.)
SULF Chalmers har under verksamhetsperioden representerats i SACO-rådet av:
Med rösträtt (utsedda av SULF/Chalmers):
Lars Bengtsson
Jan Swenson
Roger Johansson
Samverkansrepresentanter i SACO-rådet (ej rösträtt):
Mohammad Asadzadeh (MV)
Stefan Gustafsson (F)
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Verksamhet under året (2018-01-20 t.o.m. 2018-02-19):
-

-

SULF/Chalmers har ingen egen ekonomi utan kostnader äskas direkt av kansliet
SULF/Stockholm
SULF Chalmers styrelse har haft fem sammanträden under året: 14/2
(konstituerande möte), 6/4, 25/5, 12/6, samt den 13/12. Arbetet i SULF styrelsen
är frivilligt, d.v.s. ingen tid utgår i tjänste-planeringar för detta arbete. Trots detta
visas på ett engagerat arbete för medlemmarnas och Chalmers bästa
Styrelsemötena präglades bl. a av diskussioner kring SULFs process ”Kollegialitet
2.0”, löneförhandlingarna vid Chalmers, visstidsanställningar, och arbetsmiljöfrågor
Lars Bengtsson har deltagit i SACO-S förhandlingsdelegation i samband med den
centrala löneförhandlingen med Chalmers
Under hösttermin Lars Beggtsom har deltagit I SULF:s kurs I Stockholm.
Reimond Emanuelsson har varit deltagare I Kongressen. 22-23/11.
Lars Bengtsson har medverkat i Chalmers FHV-grupp (FöretagsHälsoVårdsgruppen)
Informationsfoldrar har skickats ut till nyanställda
Jan Swenson, Maria Roginskaya och Lars Bengtsson är ledamöter i anställningskommittén (AK) på Chalmers.
Mohammad Asadzadeh har varit sjukskriven under perioden August-December.
Den 13:e december hade SULF Chalmersstyrelsen sin traditionella
avtackningslunch för styrelsen i restaurang OOTO på Chalmers.

På SULF-Chalmers styrelsens vägnar
Chalmers den 19/2 2019

/ Mohammad Asadzadeh
Ordf. SULF/Chalmers
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