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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

Magnus Larsson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 2008-02-05 granskades
och lades därefter till handlingarna.

4. Ändrad organisation av JäMå-rådet

Den föreslagna organisationen av JäMå-rådet är beslutad och gäller fr o m 080701. Sekreteraren stämmer av
med Maj-Britt Bäck om JäMå-rådet behöver skicka
begäran om att ledamöterna ska utses. Informerades
också om att annons om ny samordnare efter Marita
Fahrman-Cronheim har kommit ut.

5. Handlingsplan för lika villkor 2008

Handlingsplanen för lika villkor är nu beslutad och bör
finnas på hemsidan inom kort.

6. Jämställdhetskonferens 2008

Det är nu klart med föreläsarna och deltagarna i paneldebatten och flyern har troligen redan gått ut till alla lärosäten. Inbjudan med program kommer ut i början av
maj. Frida Sevandersson ska undersöka om vi kan vara
på stadsbiblioteket på kvällen med fördrink och presentation av biblioteket och information av
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kommunchefen. Middag blir det ev på Svea eller Pio
och en del underhållning planeras också. Malcussalen
är preliminärbokad under konferensdagarna och en hel
del lokaler i O-huset.
7. Kurser och konferenser

- Högskoleverkets seminarium för jämställdhetshandläggare äger rum 3 april och Lena Tunander kommer
att deltaga.
- Ordföranden delade ut en inbjudan om en föreläsning
om värdegrunder för det svenska samhället som äger
rum på HH 24 april.
- Jämställdhetsforum arrangerar 19 mars en sopplunch
om Verksamhetsutveckling med jämställdhet i fokus.

8. Trakasseri- och diskrimineringsärenden

Marita Fahrman informerade om trakasseri- och diskrimineringsärenden.
Förslag till ändringar i åtgärds- och beredskapsplanen
mot trakasserier hade skickats ut till ledamöterna. En
del synpunkter framkom, vilka ordföranden lämnar till
Maj-Britt Bäck.

9. Övriga frågor

- Inger Hellström informerade om att studieavbrotten
har ökat och att UN beslutat att undersöka orsakerna
till detta. Rådet menade att man också bör undersöka i
vilken mån detta har man kön och mångfald att göra.
- Genus och mångfald i undervisningen: Frida Sevandersson informerade om att UN har pengar även för
2008 och att CLU:s verksamhet permanentas. Frida
kommer att gå tillbaka helt till sin anställning som doktorand efter midsommar och Susanne Mason kommer
att ta över hennes uppgifter inom CLU.
- Rådets nästa möte (och sista inbokade) är tis 29 april
kl 10-12.
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