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Plats

Q-huset (Q 161)

Närvarande ledamöter

Lundh, Brita, ordförande
Dahlqvist, Bengt
Gustafsson, Kristina
Hellström, Inger
Larsson, Magnus
Melo Fuentes, Mirna, studentrepresentant
Remeni, Erika
Sevandersson, Frida
Tunander, Lena, sekreterare

Ej närvarande ledamöter

Fahrman Cronheim, Marita
Isaksson, Anna
Nilsson, Ingrid
Stenberg, Sandra, studentrepresentant
Wictor, Ingemar

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
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Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat.
1. Fastställande av dagordning

Dagordningen presenterades och fastställdes.

2. Val av justeringsperson

Kristina Gustafsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 2007-11-14 var ännu
inte justerat. Protokollet skickas ut efter justering.

4. Ändrad organisation av JäMå-rådet

Remisstiden går ut 14/12. Rådet vill inte ta ställning till
det nya förslaget utan avvaktar tills alla remissvar
kommit in.

5. Förslag till sammanslagen plan 2008

Kvalitetsrådet vill inte ha en sammanslagning av policy
och plan utan förordar att de gamla policydokumenten
förlängs. De är dock positiva till att slå samman de
gamla planerna till en plan för lika villkor enligt förslaget från JäMå-rådet. Förslaget till ny sammanslagen
plan delades ut och några synpunkter på justeringar inkom. Ledamöterna uppmanades att komma med synpunkter snarast och samordnarna att förankra planen
hos de som angivits som ansvariga för åtgärderna.
Nytt, förankrat förslag till plan ska tas upp på JäMårådets nästa möte.
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6. Jämställdhetskonferens 2008

Kristina Gustafsson informerade om läget betr planeringen av konferensen. Anette Laurell på info.avd är
involverad och Frida Sevandersson, Kristina Gustafsson och Mattias Hansson arbetar med planeringen. Ett
tema på konferensen kan vara utbildning/forskning där
någon från utbildningsdepartementet samt någon utländsk forskare deltager. Lagen och politiken är ett annat tema med bl a paneldebatt med t ex JämO, HomO
m fl. Forumteater diskuteras också liksom att ha workshop utifrån filmklipp (Dagmar Brunow på Hum har
förslag) samt med tekniktema, t ex från Ceres.
Postertorg med HH:s verksamhet bör finnas med och
man menar att det är viktigt att studenterna blir involverade i arbetet. Mer konkret arbetsplan kommer inom
kort.
Magnus Larsson tipsade om att ev ha mottagning i
stadsbiblioteket. Bör också höra med kommunen m fl
om ev sponsring.

7. Kurser och konferenser

Lena Tunander och Gunmarie Eneröd kommer att deltaga i en utbildning i lönekartläggning hos JämO eftersom JämO har begärt lönekartläggning, analys och
handlingsplan för jämställda löner från HH.

8. Trakasseri- och diskrimineringsärenden

Marita Fahrman var sjuk och därför förelåg ingen information om trakasseri- och diskrimineringsärenden.

9. Övriga frågor

Datum för vårens sammanträden fastställdes:
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5 februari, 18 mars samt 29 april.
Alla mötena är på tisdagar kl 10-12 och i sammanträdesrum Q161.

Vid protokollet

Justeras

Lena Tunander

Brita Lundh

Kristina Gustafsson

