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Årsmötesprotokoll 11 mars 2022 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Fackförbundet STs sektion vid Linnéuniversitetet den11 mars 2022  

kl.12-14 via zoom 

 

 

Årsmöte    220311 

1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna 
Mötet fastslog att kallelse till årsmötet skett i enlighet med stadgarna. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare till årsmötet 
Åsa Wågman valdes till ordförande och Helen Hippach till sekreterare för mötet. 
 

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
Lollo Leijner och Rositha Randver valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 
 

4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes i enlighet med utskicket. 
 

5. Verksamhetsberättelse 
Lena Ahlberg kommenterade den utskickade verksamhetsberättelsen. Under året som gått 
har man bl a arbetat med revidera lokala avtal som t ex arbetstidsavtal för TA. Man har 
arbetat fram en ny 3-årig doktorandtrappa samt ett nytt avtal gällande ob-tillägg för 
undervisande personal. Det pågår ett arbete gällande omställningsmedel som ännu inte är 
klart. Man har medverkat bland annat  i rekryteringar av nya prefekter, ny kanslichef, ny 
avdelningschef på LOS samt ny avdelningschef på IT.  
 
Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna. 
 

6. Revisionsberättelse 
Revisor Anna Gustavsson läste upp revisionsberättelsen för 2021 och tillstyrkte styrelsen och 
kassören ansvarsfrihet för det gångna året.  
Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet och lades därefter till handlingarna. 
 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 

8. Beslut om sektionsavgift 
Årsmötet beslutade att sektionsavgift om noll kronor kvarstår. 
 

9. Inkomna motioner och styrelsens yttranden 
Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 



 
 

10. Beslut om verksamhetsplan och budget 
Verksamhetsplan och budget för 2022 fastställdes av årsmötet i enlighet med utskickade 
handlingar. 

• Fortsätta utveckla kommunikationsvägar mellan styrelsen och medlemmarna 
• Arbete kring löne- och fakturahantering 
 

11. Beslut om lönepolitiskt program 
Sektionens lönepolitiska program för 2022 beslutades av årsmötet i enlighet med styrelsens 
förslag, bilagt i årsmöteshandlingarna. Löneprocessen föredrogs muntligt av Mattias 
Bengtsson.  
 
ST-sektionen beslutade att löneförhandlingsmodellen för medlemmar vid Linnéuniversitetet 
fortsatt ska vara kollektivförhandlingsmodellen. Nuvarande avtalsperiod sträcker sig fram 
tom 2023-09-30. 
   

• Lönerevision 2021 avslutades 2021-06-16. Retroaktiv lön fr om 2020-04-01  
• ST inte nöjda med utfallet, allt för många hamnade under vad ST ansåg vara en skälig 

procentuell ökning baserat på normalprestation 
• 1,88 % snittökning (riktmärke enligt oenighetsmodellen = 1,8 %). 

 

12. Val av ordförande och vice ordförande 
 Lena Ahlberg omvaldes till ordförande på ett år, och Mattias Bengtsson omvaldes till vice 
ordförande på ett år, i enlighet med valberedningens förslag. 
 

13. Val av övriga styrelseledamöter 
Övriga styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag: 
Ingela Silverstrand, kvarstår, ett år 
Erik Weijmar, kvarstår, ett år 
Peter Nordqvist, omval, två år 
 

14. Val av ersättare för styrelsens ledamöter 
Ersättare valdes enligt valberedningens förslag: 
Joachim Peters, omval, ett år 
Pontus Bergström, omval, ett år 
Rositha Randver, nyval, ett år 
 

15. Val av revisor och ersättare 
Revisorer valdes enligt valberedningens förslag: 
Anna Gustavsson, omval, ett år 
Ylva Forell-Gustavsson, omval, ett år 
Revisorsersättare enligt valberedningens förslag: 
Dennis Larm, nyval, ett år 
Anna-Lena Johansson, nyval, ett år 
 

16. Fastställande av val av arbetsplatsombud 



Årsmötet fastställer listan som finns på st.org. 

 

17. Fastställande av lista samt information om lokala skyddsombud 
Årsmötet fastställer listan som finns på medarbetaren. Skyddsombuden måste vara 
godkända av facket och fackligt anslutna. 
 

18. Val av valberedning och ersättare 

Stefan Johansson, Tony Wågman och Lena Kulmala kvarstår. Filiz Nouri vald som ersättare.  

19. Delegering till styrelsen att utse representant och ersättare till Regionkonferensen samt 
ombud och ersättare till hösten Avdelningsråd 
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse deltagare till ovanstående aktiviteter.  
 

20. Avtackningar samt mötets avslutande 
Ordförande tackade avgående Sofia Jönsson Ekström, valberedningen, mötets ordförande 
och sekreterare för gott arbete och därefter avslutades årsmötet.  
 
 
 
 
Åsa Wågman    Helen Hippach 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Lollo Leijner    Rositha Randver 
Justerare    Justerare 



This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

Signature page


		2022-03-17T07:01:13+0000


		2022-03-17T08:06:23+0000


		2022-03-23T07:39:48+0000


		2022-03-25T06:07:07+0000




