
 

 

Protokoll 
Saco-S årsmöte 

  
tisdagen 25 februari, 2020 kl. 17.00 
i sal E2, Lindstedtsvägen 3, KTH  

  
  

1. SACO-S ordförande vid KTH Reine Bergström hälsade alla välkomna 
och öppnade mötet. Fråga om mötets behöriga utlysande.  
Kallelse till årsmötet skickades ut för 2 månader sedan och påminnelse 
2 veckor före årsmötet. Godkändes att årsmötet var behörigen utlyst. 

2. Utseende av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare vid mötet. 
Andreas Nyström utsågs till mötets ordförande. Anders Nyström 
presenterar sig själv kort, kommer från Sveriges Ingenjörer som är 
kontaktförbundet på KTH. 
Till mötets sekreterare valdes Agnieszka Renman, till justerare av 
protokollet, Leif Svanblom och Åsa Fransson. 

3. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019. Reine Bergström redogör 
för verksamhetsberättelsen som finns tillgänglig på hemsidan. Reine 
påpekar att mycket tid går åt till ärenden som rör enskilda medlemmar. 
Allt fler medlemmar behöver hjälp för varje år. Under 2019 har vi lagt 
fokus på hotfulla incidenter i samband med undervisning. Vi ska 
försöka tillsammans med KTH-ledningen ordna en kurs som handlar 
om hur man ska hantera olika situationer. Hållbart arbetsliv är ett annat 
område som vi fokuserat på under 2019. Lönerevisionen tar mycket tid 
för styrelsen. 
Mötesdeltagare kom med kommentar t ex ang. verksamhetsplanen: om 
man skriver på oenighet (40 personer) med arbetsgivare ang. lön bör 
man få nytt lönesamtal med arbetsgivaren. Vidare fanns frågor om 
lönesamtal. Diskussion följde och frågor besvarades av Reine och 
Anders. 

4. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Verksamhetsplanen godkändes 
och lades till handlingarna och styrelsen beviljades enhälligt 
ansvarsfrihet. 

5. Val av ordförande tillika ledamot av föreningens styrelse. 
Valberedningen bestående av Hans Edin, Yohannes Kiros, Leif 
Svanblom och Karin Odelius har i sitt arbete träffat samtliga i styrelsen 
och nya kandidater som föreslås.  Reine Bergström föreslogs fortsätta 
uppdraget som SACO ordförande vid KTH. Årsmötet beslutade att välja 
Reine till ordförande. 
Till omval föreslog valberedningen: Charlotte Hurdelbrink, Olav 
Vahtras, Alexander Baltatzis,och Chamindie Senaratne 
Till nyvalda ledamöter föreslogs Sasan Sadrizadeh, Agnieszka Renman 
(adjungerad från november), Annika Hofberg och Kerstin Lagerstedt.   
Fråga ställdes vad valberedning gjort för att inhämta ytterligare namn. 
Svarades att e-mail skickats till samtliga medlemmar. Mötesordförande 
påpekade att det finns möjlighet för styrelsen att adjungera ytterligare 
ledamöter. 
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag om fyra 
omvalda och fyra nya ledamöter till styrelsen. 



 

 

6. Val av valberedning. 
Anna Karin Högstedt, Leif Svanblom och Åsa Fransson valdes   
till ny valberedning. Yohannes Kiros har inte lämnat svar men vi utgår 
från att han fortsätter.  
 

7. Verksamhetsplan 2020. 
Ordförande Reine redogör för den planerade verksamhetsplanen under 
2020. Det planeras inte för större förändringar i verksamheten. 
Leif Svanblom kom med ett förslag om tillägg. Facket bör tillsammans 
med skyddskommitté och skyddsombud driva frågan om att samtliga 
chefer på KTH ska ha arbetsmiljöutbildning. Helst skall den vara 
obligatorisk.  Mötet beslöt att lägga till frågan om chefers 
arbetsmiljöutbildning till verksamhetsplanen. Vidare påpekades att det 
är viktigt att satsa på doktorander under 2020, särskilt på de som har 
utomeuropeisk bakgrund. Sen kom frågan om att chefer har i allmänhet 
dålig kännedom om lagar som styr förvaltning. Regeringen har tillsatt 
utredning för att införa obligatoriskt statstjänstemannautbildning för alla 
statligt anställda tjänstemän och inom andra kollektivavtalsområden 
(650 milj kr avsatta).  
Återigen diskuterades doktorandernas situation och detta med 
rättssäkerheten vid uppflyttningen i doktorandstegen. 
Mötet beslutade att anta verksamhetsplanen för 2020 med tillägg. 

8. Övriga frågor. 
Två motioner hade inkommit sent. Den första handlade om önskemålet 
att kunna träffas oftare med medlemmar. Styrelsen är positiv till detta 
men stormöten brukar locka få medlemmar. Istället föreslås fler drop-in 
tider under året. SACO centralt har också möjlighet att boka in tider för 
information om SACO-S lönepolitik och hur löneavtal är konstruerade. 
Information via KTH intranät är också en kanal som ska förbättras där 
inte minst olika event ska publiceras.  
Den andra motionen gällde beträffande sekretessbeläggning av lärares 
personuppgifter. Diskussion följde. Konstaterades att denna fråga är 
inget som vi kan göra själva utan kräver långtgående prövning av flera 
instanser. 

9. Ordföranden förklarade mötet för avslutat. 
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