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Datum
Tid
Plats

2011-12-15
Kl. 13-15
H7 konferensrum

Närvarande ledamöter

Inger Sundqvist,ordförande
Suzanne A Mason, repr för EKS och
sektionerna
Magnus Larsson, representant för UN
Ingrid Nilsson, representant för LN
Stefan Byttner, repr för FN/TN
Erika Remeni (Bibl) repr för Biblioteket
Louise Nilsson (SET) Repr för SACO

Ej närvarande

Studeranderepresentant Zhwan Khalid

Ska ersättas

Christopher Kindblad, repr för FN/HS
Bengt Tjellander, representant för OFR
Magnus Larsson, representant för UN
Christer Hallberg, repr för förvaltningen
En studentrepresentant är ännu ej utsedd

ÅRENDE

BESLUT ELLER ÅTGÄRD

Fastställande av agendan

Föredragningslistan godkänns

Val av justeringsperson

Ingrid Nilsson väljs till mötets justeringsperson

Föregående mötesprotokoll

Föreligger, men måste justeras. Läggs därefter till handlingarna.

Forum för genusforskning

Eva Schmitz och Linnea Gustafsson var först på agendan. De var
på mötet för att berätta mer om Forum för genusforskning (FGF).
FGF är ett tvärvetenskapligt/-sektionellt organ för forskning som
på något vis berör genus (eller mångfald). Där CLV arbetar mer
praktiskt, ser Eva och Linnea FGF som ett komplement som berör
forskningsfrågor inom fältet. FGF började med en inventering –
var finns genus och mångfald i befintlig forskning? Därefter hölls,
för ca två år sedan, ett första möte med god uppslutning. Sedan
dess har en löst sammansatt arbetsgrupp formerat sig – idag är det
ca 7-10 personer som frivilligt och utan resurser engagerar sig. Då
miniutställningen hölls runt Internationella kvinnodagen 2010,
visade sig även studenter vara intresserade – de har sedan dess
skapat en egen grupp (hur går det för dem?).
FGF har fått ekonomiskt stöd av RLV två läsår i rad för att
arrangera en seminarieserie. Seminarierna har varit uppskattade,
men som vanligt är det en utmaning att få dit så många som
möjligt, framförallt personal och studenter från HH. Detta togs
upp till diskussion och förslag var bland annat att identifiera vissa
personer/sektioner som viktiga för arbetet och riktat bjuda in dem;
ett annat förslag var att få cheferna på sin sida och be dem
uppmuntra personalen att gå på seminarierna. En annan aspekt är
den om chefsutbildningar – om man bättre kan få in genus- och
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mångfaldsperspektiven där kanske det händer mer ute på
sektionerna. Inger S föreslog att Eva och Linnea skickar in ett mer
konkret förslag till PA om en sådan utbildning.
Eva och Linnea ser arbetet med FGF som ett långsiktigt projekt –
de vill skapa möten, nätverk, nya idéer. En vision är att skriva en
antologi med genus- och mångfaldsforskning med bidrag från
flera sektioner. De tog i början kontakt med de olika
forskningsmiljöerna, men de ville då inte stötta ekonomiskt.
Förhoppningen är att de kanske gör det när FGF är mer etablerat.

Genomgång av Policy

Till våren planerar FGF att hålla en Genusdag. Tanken är att de
ska bjuda in några större namn från olika fält, men framförallt
hålla dagen intern där HH-forskare får presentera sin forskning.
Efter Genusdagen och vårens seminarier ska FGF utvärderas.
Suzanne började diskussionen kring de delar som i Policy behöver
uppdateras – bland annat text om samordnare samt lagar och
styrdokument. Frågan är om man ska ha en lista på styrdokument
som kan förändras, bytas ut osv inom den treårsperiod som Policy
gäller, eller om man ska hänvisa till dokumentarkivet för att
komma ifrån revisioner i otakt.
Suzanne hade i samband med Policy även tittat på RLV:s Ordning
och Arbetsordning – de behöver också revideras.
Beslut: Suzanne arbetar med revideringen av Policy (och de andra
dokumenten) och skickar ut på remiss till RLV i januari.

Meddelande och information

Inger berättade att PA håller på och ta fram nyckeltal till JÄMIX,
ett gediget jobb och inte allt för enkelt. Förhoppningsvis blir det
lättare nästa gång.
Suzanne tog upp UN:s beslut om förslaget i rapporten för Genus
och mångfald i undervisningen att sektionerna skulle inrapportera
till RLV sitt arbete med genus och mångfald. UN anser att det är
bättre att rapporteringen ingår i nämndens kvalitetssystem.
Ur UN:s protokoll 5-6 dec:

Viktigt är att få in RLV som granskare och uppföljare av det
inrapporterade. Ett förslag var också att bättre koppla GMU till
arbetsmiljöarbete – kanske en GM-rond?
Suzanne tog också upp ersättare för ledamöter i RLV:
Kristina Ziegert ersätter Magnus Larsson som repr för UN.
Magnus adjungeras.
Louise Nilsson ersätter Kristina Hildebrand som repr för SACO.
Jenny Engström ersätter Bengt Tjellander som repr för OFR.
OBS! Linnea Gustafsson ersätter Christopher Kindblad och Stefan
Byttner som repr för FN.
Inger M Johansson har ännu inte inkommit med ersättare för
Christer Hallberg.
Stefan berättade om KK-miljö, där de tre forskningsmiljöerna EIS,
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CvHI och CIEL ingår. 2010 antogs 22 kvinnor och 22 män som
doktorander. Hittills verkar KK-miljön bra på jämställdhet och har
goda mål fram till 2020.
Magnus tog upp att forskarhandledarna definitivt behöver
utbildning i genus och mångfald – något som Suzanne redan talat
kort med Magnus Jonsson och Kristina Hildebrand om (tidigare i
år). Ingrid gick handledarkursen i höst och säger att den trots allt
var rätt bra utifrån G&M – några ändringar har redan gjorts.
Magnus L lovade dock ta med frågan till Magnus J och Suzanne
ska skicka tips från KH till MJ. Tråden tas upp igen efter
årsskiftet.
Magnus tog också upp Rektors ledningsråd där man nu avslutat
det som påbörjades i Lissabon. Protokoll med konklusioner bör
ligga ute snart.
Ingrid berättade också om Suzannes besök på LUT då Ingrid,
Lisbeth och Suzanne gick igenom Handlingsplanen och vad som
görs på LUT idag.
Erika berättade att på Biblioteket söker man en studentvakt till
kvällarna (då två har slutat). Sist var det 28 sökande, varav endast
tre män; denna gången var det bara sex sökande, men två var män.
En man är önskvärd i det här fallet. Biblioteket har begränsad
service på kvällarna, och vakterna får stå i disk, hjälpa till med
utlåning, kopiator och andra lättare uppgifter.

Övriga frågor

Inger nämnde att Personalbarometern är på gång och kommer
skickas ut i feb 2012.
Mötestider våren 2012:
17 feb 10-12
18 april 10-12
5 juni 10-12

Vid protokollet

___________________________
Suzanne Almgren Mason
Sekreterare

_______________________________
Ingrid Nilsson
Justeringsperson

___________________________
Inger Sundqvist
Ordförande
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