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1.

Föregående minnesanteckningar
Några kommentarer:
− Liza B har bokats in hos KS och Stud.serv.
− Det blir ingen arbetsmiljöenkät från Lasse Lundgren – det har dragit ut för mycket på tiden.
− Klagomål har inkommit rörande dålig bemanning på akademikanslierna under sommaren.
− Uppropet mot prorektor togs ej upp vid föregående Hst-möte, ev lyfts frågan vid möte 3/9.
− Martin Wagner har börjat som verksamhetsutvecklare på EP. Studieavgifterna för utländska
studenter blir en första uppgift.

2.

Ekonomi
Budget
Ulrika tar fram ett förslag till budget utifrån befattningstablåerna. Så fort som beslut om
organisationen fattats kan även budgeten tas.
Prognosen för 2010 är positiv, bl a tack vare en god student-sökbild. Ärendet kommer upp vid Hst
3/9.

3.

Organisationsutvecklingsarbetet
Beslutsprocess
Möte med PO måndag vecka 35. Om allt går bra kan organisationsbeslutet fattas därefter.
Förlängningar av visstidsanställningar
Bengt påminde om att tidsbegränsat anställda med anställning t o m september måste varslas senast
31/8, om inte anställningen ska förlängas.
Tjänster
KS-avd: vik + vakant befattning utlysta (Kontakttorget).
EP-avd: Martin Wagner är på plats. Rekrytering av controller pågår. Ny Agressoansvarig är på
ingång.
Pers-avd: Annika Gustafsson har fått tillsvidare-tjänst.
Stud.serv: Ev kan organisationsförändringar komma att ske under hösten. Lena Fernstedt är ny på
schema.
Eva betonade vikten av korrekt och noggrant utformade platsannonser.
Lyftet-tjänsterna: Ulf tar 2 personer till LoS, 1-2 personer hamnar preliminärt hos Eva.
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Omfattningen är 75 %.
4.

Jämställdhetsfrågor
Se § 1.

5.

Arbetsmiljöfrågor
Se § 1 ang arbetsmiljöenkät.
Ulf orienterade om olika förslag till omflyttningar.
De ingångsvärden som lokalplaneringen utgår ifrån är:
- Ej kontorslandskap om det riskerar att påverka verksamheten negativt
- Förtätning för effektivare lokalutnyttjande
- Rumsfunktionsprogram tas fram där så bedöms erforderligt, t ex för studenthälsan
- Säkerhetsaspekter beaktas, gäller både dokument och personal
- Tillgänglighet ur ett studentperspektiv, särskilt för Stud.serv
- Samlad lokalisering av akademikanslierna
- Samlad lokalisering av förvaltningen
- Tjänstens omfattning ska beaktas
Vissa oklarheter behöver utredas/beslutas kring
- Hus 45
- Ev uppsägning av lokaler
- Studentcentrum
Ulfs förslag kommer att hanteras inom LSG innan det går till respektive avdelning.
En översyn rörande konferensrum – användning, bestyckning, regler för nyttjande, antal etc –
kommer att göras. Därefter tas beslut om ev åtgärder/förbättringar. Bakgrunden till översynen är ett
effektivare användning av lokalresurserna.
RFP (rumsfunktionsprogram) är under framtagande för studenthälsan.

6.

Förvaltningens kvalitetsarbete
Inget att rapportera.

7.

Förvaltningens miljöarbete
Personalförändringar
Se ovan.
Inplanering aktivitet
En aktivitet under kvartal 3 är önskvärt. Förslag mottages tacksamt. Ev kombinerat med
förvaltningsmöte.

8.

Övriga frågor
DGA
- Utflykten till Hälsingland fick bra betyg i utvärderingen. Även UFK:s och Bibl:s möjlighet
att delta upplevdes positivt.
- 9 september planeras en trivselaktivitet. Inbjudan kommer.
- 25 el 26 maj 2011 planeras en utflykt. Markera almanackan redan nu.
Kvarvaroprojektet
Skrivarverkstad (hålls i biblioteket) och räknestuga är nyheter för terminen. Kursen i studieteknik
fortsätter.
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Lika villkor
Strategigruppen har framfört behovet av en dyslexipedagog, på timmar. Liza Bratt tar kontakt med
AUE kring detta och Gert informerar projektgruppen för skrivarverkstaden.
HiG:s logotyp
Vår nuvarande logotyp har använts i 16 år. Johan vill göra en mätning hos olika avnämare ang
kännedom om logotypen och vilka signaler den ger. På sikt önskar Johan ta fram ett komplett
grafiskt system (logotyp, typografi, färger, bilder, grafiska element).
Planeringskonferens
7-8/9 är förvaltningsrådet på planeringskonferens på Väddö.

Vid pennan
Fredrika Nordahl Westin
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