HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Rådet för lika villkor
Datum
Tid
Plats

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2010-12-15
2010-12-15
Kl. 14 00 – 16 00
H319

Närvarande ledamöter

I Inger Sundqvist,ordförande
Suzanne A Mason, repr för EKS och sektionerna
Magnus Larsson, representant för UN
Ingrid Nilsson, representant för LN
Christopher Kindblad, repr för FN/HS
Stefan Byttner, representant för FN/TN

Övriga närvarande

Inger Hellström, samordnare, sekreterare
Linnea Gustafsson, ärende DJ-projekt
Sandro Reljanovic, SACO, ersätter K. Hildebrand

Anmält förhinder

Bengt Tjellander, representant för OFR
Christer Hallberg, representant f förvaltningen
Kristina Hildebrand, representant för SACO
Erika Remeni, representant för biblioteket

Ej närvarande:

Studentrepresentanter är ännu ej utsedda

§

Ärende

Beslut eller åtgärd

1

Fastställande av agendan

Föredragningslistan godkänns

2

Val av justeringsperson

Suzanne A Mason väljs till mötets justeringsperson.

3

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll föreligger och läggs till
handlingarna.

4

Meddelanden och information

Linnea Gustavsson informerade från DJ:s
avslutningskonferens i Stockholm den 20 oktober
där Linnea hade en workshop om projektet
Genusmedveten kursvärdering som HH beviljats
medel för. Information finns också på DJ:s hemsida.
Suzanne informerade från den nationella
jämställdhetskonferensen ”Vart är vi på väg?” som i
år arrangerades av Karlstads Universitet. Suzanne
skickar ut konferensanteckningar till rådets
ledamöter.

5

Avrapportering till kvalitetsrådet

Suzanne och Magnus företrädde RLV vid
kvalitetsdialogen med kvalitetsrådet som berömde
det nya upplägget på handlingsplanen. Man ville
dock ha ett förtydligande av ansvariga för
respektive åtgärd. Det måste enligt kvalitetsrådet
vara en person med mandat.

6

Rapport från rådets ledamöter om arbetet med
lika villkor i resp. nämnd/styrelse osv

Följande rapporterades från styrelser/nämnder m.m
Fackligt: Sandro rapporterar att lönekartläggningen
pågår och kommer att presenteras för RLV när
arbetet är klart.
Forskningsnämnder: FN/TN har beslutat om
kartläggning av rekryteringsläget för docenter och
professorer ur ett genusperspektiv.

1

HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Rådet för lika villkor

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2010-09-16
LN/LUT har tagit fram en handlingsplan för arbetet
med genus och mångfald i undervisningen.
UN har beslutat om fortsatt finansiering av Genusoch mångfaldsprojektet i undervisningen med
200000 kr till CLU (en minskning med 100 000 kr
mot förra årets anslag)
Övrigt Suzanne rapporterade om DJ-projektet
”Ledarskap för en jämställd och hållbar högre
utbildning.” tillsammans med Karlstads Universitet
m.fl. Från HH deltar Sandro Reljanovic, Magnus
Larsson, Linnea Gustavsson, Ingrid Svetoft och
Eva-Lotta Ekström.
På HH:s interna utbildningen ”Vad kan vi om
jämställdhet och mångfald?” den 17 november
deltog ca 10 – 12 personer (endast 2 från RLV).
Utbildningen återkommer den 17 februari och då
finns möjlighet för fler ledamöter att delta.
Vid diskussionerna under dagen lyftes följande
frågor och synpunkter
- hur komma över motståndet?
- hur kan alla nivåer på högskolan
integreras?
- alla behöver denna utbildning
- bör ingå i introduktionsutbildning
- bör ingå i ledarskapsutbildning
- utse nyckelpersoner ute i sektioner/avd.

7

Handlingsplanen 2010

Suzanne skickar ut Handlingsplanen för lika villkor
på remiss före jul, efter att Inger S. och Suzanne
gjort vissa justeringar.

8

Mötestider våren 2011

Följande mötestider bestämdes för vårterminen;
9 februari kl 14.00 – 16.00
13 april kl 14.00 – 16.00
15 juni kl 10.00 – 12.00

9

Övriga frågor

Suzanne återkom till frågan om huruvida vi ska
bjuda in Julia Overton-Healy från Alfred University
i USA för att lära av, och ev inleda ett samarbete
med kring Women´s Leadership och
alumniverksamhet. HH får i så fall stå för alla
kostnader i samband med hennes resa och vistelse
här.
Frågan diskuterades och det framhölls att vi bör ta
reda på kostnader samt vilka fler än RLV som är
intresserade av diskussioner med henne.
Suzanne lyfte också frågan om nytt namn på
Jämställdhetscentrum. Med anledning av att
Jämställdhetscentrum framöver ska arbeta med även
mångfaldsfrågor. Ett förslag till nytt namn är
Centrum för lika villkor.
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HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Rådet för lika villkor

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2010-12-15

Vid protokollet

…………………………………………………
Inger Hellström
Sekreterare

………………………………………………………
Suzanne Almgren Mason
justeringsperson

..............................................................................
Inger Sundqvist
ordförande
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