HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Rådet för lika villkor

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 2012-02-17

Datum
Tid
Plats

2012-02-17
Kl. 10-12
H7 konferensrum

Närvarande ledamöter

Inger Sundqvist,ordförande
Suzanne A Mason, repr för EKS och adm
sektionerna
Ingrid Nilsson, repr för LN
Linnea Gustafsson, repr för FN
Erika Remeni, repr för Biblioteket
Kristina Ziegert, repr UN
Jenny Engström, repr OFR
Sandro Reljanovic, repr Förvaltningen
Joel Karlsson, studeranderepr.

Ej närvarande

Magnus Larsson, adjungerad
Louise Nilsson, repr för SACO
Lise-Lotte Bengtsson

ÅRENDE

BESLUT ELLER ÅTGÄRD

Fastställande av agendan

Föredragningslistan godkänns

Val av justeringsperson

Sandro Reljanovic väljs till mötets justeringsperson

Föregående mötesprotokoll

Föreligger och läggs till handlingarna efter justering och nya
underskrifter.

Nya ledamöter

Rådet hälsade nya ledamöterna välkomna och gick en
presentationsrunda. Sammansättningen av RLV är som följer:
Kristina Ziegert – ersätter Magnus Larsson som ordinarie ledamot
och repr för UN.
Magnus Larsson adjungeras.
Louise Nilsson – ersätter Kristina Hildebrand som repr för SACO.
Jenny Engström – ersätter Bengt Tjellander som repr för OFR.
Linnea Gustafsson – ersätter Christopher Kindblad och Stefan
Byttner som repr för FN.
Sandro Reljanovic ersätter Christer Hallberg som repr för
Förvaltningen.
Joel Karlsson och Lise-Lotte Bengtsson ersätter Zhwan Khalid
som stud.repr
Enligt Ordningen för RLV ska minst tre av ledamöterna vara män
och minst tre vara kvinnor. I dagsläget har vi endast två manliga
ordinarie ledamöter. Vi får fundera över formuleringen eftersom
det är minst lika viktigt att ledamoten har ett engagemang i
frågorna som att han/hon är av ett specifikt kön. Kanske bör vi ha
det som något att sträva efter, men som inte är en nödvändighet?
Beslut: ta upp i revideringen av dokumenten

Suzanne

Suzanne tog åter upp diskussionen kring
uppdateringen/revideringen av Policy. Suzanne har i samband
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med Policy även tittat på RLV:s Ordning och Arbetsordning – de
behöver också revideras. Med tanke på de förändringar som sker
på HH kan det vara klokt att avvakta med en regelrätt revidering
av dokumenten och begränsa arbetet till en uppdatering i
dagsläget. Dessutom är ambitionen att koppla samman de olika
dokumenten, handlingsplaner osv för ett bättre
högskoleövergripande arbete med frågorna – ytterligare en
anledning att avvakta större förändringar.
Beslut: Suzanne arbetar vidare med uppdateringen av dokumenten
och skickar ut på remiss till RLV. Vi ber Styrelsen (i april 2012)
att förlänga Policy till årsskiftet för att kunna arbeta samman
dokumenten.
Suzanne tog upp det möte hon hade med UN:s ledning för att
diskutera hur inrapporteringen av Genus och mångfald i
undervisningen till UN:s kvalitetsprogram ska gå till. UN begärde
in s.k. ”mätpunkter”, dvs mätbara punkter att rapportera in – även
kvalitativa sådana i den mån det går.
I diskussion togs upp att UN har ett ”förmöte” den 28 februari då
det vore bra att ha ett utkast till dessa mätpunkter. Det togs även
upp frågan om hur dessa satsningar kopplar till HH:s värdegrund –
något som efterlysts i samtal med personal/lärare. HH har ett
kortare visionsdokument och andra lärosäten har arbetat med
frågorna – tips att kolla Karlstad och Gävle. Angående HH är
ledningsrådets verksamhetsanalys (VAS) något att förhålla sig till.
Beslut: Suzanne skickar ut på remiss till RLV de mätpunkter hon
funderat över och vill ha kommentarer/hjälp innan den 28 feb.
Suzanne ska också höra med Nätverket för jämställdhet och
likabehandling hur de arbetat på sina lärosäten, även med
värdegrund.

Meddelande och information

Inger S – tog upp jämställdhetskonferensen i Lund den 7-8 maj.
Den heter Forskarutbildning på lika villkor? och vore värd att
bevaka. Inte minst då våra egna antagna doktorander är14 stycken
varav 3 kvinnor (de senare samtliga på IDE). Sista anmälansdag
till konferensen är 10 april. Kan Linnea, repr för FN, åka och
bevaka som repr för Rådet för lika villkor?
Ett förslag kom om att kanske bjuda in även regionala chefer av
olika slag till våra chefs-/ledarskapsutbildningar. Någon ställde
frågan om dessa utbildningar – vilka finns och vem har gått vad?
PA har koll på detta.
Ingrid N – På LUT arbetar man med att få in perspektiven i
utbildningsplanerna för nya lärarutbildningen. Perspektiven ska
genomsyra hela utbildningen. Kristina tipsade om att jämföra med
sjuksköterskeutbildningen som framgångsrikt arbetat med detta.
Erika R – berättade att den vakt som anställdes var en kvinna.
Joel K – sitter även i HUM:s sektionsstyrelse. Läser Kultur och
kommunikation. Joel anser att det är dåligt med info kring
studeranderepresentation på HH generellt, och att det vore bra om
RLV hade en dialog med Kåren. Studeranderepresentantgruppen
har samröre med Studenthälsan, en avdelning som RLV också bör
ha dialog med.
Joel hade också uppmärksammat att protokollen från RLV-möten
inte ligger ute på nätet (sista var våren 2011). Detta är en miss och
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Suzanne ska kolla upp med Ulrika på Info om hur detta ska
göras.
Kristina Z – berättade att de inom UN diskuterar rekrytering,
vilka utbildningar som är populära, samt utbildningsdagar.
Linnea G – tog upp att utbildningen i svenska ska ha samarbete
med en gymnasieskola i Halmstad. Eleverna ska få vara med på
föreläsningar och sedan arbeta med materialet utifrån sina
förutsättningar. HUM ser detta som en rekryteringsstrategi.
I FN diskuteras fördelning av forskningsmedel till
forskningsmiljöerna inför nästa utlysning. Inga genus- eller
mångfaldsdiskussioner har förts i samband med detta. Aspekterna
finns där, men FN är ”fångad” i det nationella systemet – det
krävs kanske att man får påverka nationellt. Linnea tar med sig
frågan kring hur och varför just de 14 doktoranderna antogs,
samt hur FN planerar att arbeta med frågorna.

Övriga frågor

Mötestider våren 2012:
OBS! 11 april 13-15 (bytt från 18/4)
5 juni 10-12
Internationella kvinnodagen 8 mars. FGF (Forum för
GenusForskning) har tagit upp den 8 mars i ett möte. Tanken är att
göra ungefär likadant som förra året, fast nere vid Spiro eftersom
det är högre genomströmning av människor. Sedan vore det en
god idé att redan under våren 2012 planera för något större den 8
mars 2013.
FGF planerar även en dag, Innovation och Genus, till hösten, då
föreläsningar kring genus ska kopplas till forskningsmiljöerna och
HH:s profilarbete.

Vid protokollet

___________________________
Suzanne Almgren Mason
Sekreterare

_______________________________
Sandro Reljanovic
Justeringsperson

___________________________
Inger Sundqvist
Ordförande
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