Jämställdhets- och
Mångfaldsrådet (JäMå)

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2008-04-29

Tid

10.00-12.00

Plats

Q-huset (Q 161)

Närvarande ledamöter

Lundh, Brita, ordförande
Fahrman Cronheim, Marita
Gustafsson, Kristina
Hellström, Inger
Larsson, Magnus
Melo Fuentes, Mirna, studentrepr
Nilsson, Ingrid
Remeni, Erika
Sevandersson, Frida
Tunander, Lena, sekreterare

Ej närvarande ledamöter

Dahlqvist, Bengt
Isaksson, Anna
Karlsson, Emelie, studentrepr
Wictor, Ingemar

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

1

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

Dagordningen presenterades och fastställdes med en
del tillägg under Övriga frågor.

2. Val av justeringsperson

Mirna Melo Fuentes utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 2008-03-18 granskades
och justerades och lades därefter till handlingarna.

4. Ny organisation av JäMå-rådet samt ny
samordnare

Den nya organisationen av JäMå-rådet är beslutad och
gäller fr o m 080701. Nämnderna och övriga som ska
utse ledamöter har fått förfrågan om detta och arbetar
med att ta fram kandidater. Ny samordnare efter Marita
Fahrman-Cronheim blir Inger Hellström.

5. Jämställdhetskonferens HH hösten 2008

Kristina Gustafsson informerade om att om det om en
vecka kommer att finnas en konferenshemsida och att
programmet är helt klart. Det blir stadsbiblioteket samt
restaurang Pio på kvällen och luncher står Stefan
Holmström för (samma koncept som på 25-årskalaset).
Lokaler i Q-huset samt Högskolehallen har nu bokats i
s f O-huset. Inbjudan med program kommer ut i början
av maj. Priset blir 2 900 kr inkl middag på kvällen och
2 500 kr utan middag (samma gäller för HH:s personal). För studenter blir priset 500 kr.
JäMå-rådets ledamöters konferensavgifter bekostas
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dock av rådet. Rådet påpekade att det är mycket viktigt
att chefer och annan personal samt studenter på Högskolan deltar i konferensen.
6. Kurser och konferenser

- SFS, Sveriges förenade studentkårer, inbjuder till
konferens ”Verktyg mot diskriminering” 28 maj.
- ett internt jämställdhetsforum arrangeras 8 maj kl 1013 med föreläsning av fil dr Malin Rönnblom ”Hur gör
man? Mot en intersektionell metodologi i kritisk policyanalys”.
- Jämställdhetsforum arrangerar 15 maj en sopplunch
kl 12-13.30 med fil dr Robert Hamrén om ”Rotary som
manlig arena”.

7. Trakasseri- och diskrimineringsärenden

Marita Fahrman informerade om trakasseri- och diskrimineringsärenden.

8. Övriga frågor

- Brita Lundh har fått ritningar från kommunen som de
vill ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Hon
återkommer om detta.
- Brita informerade vidare om att hon beställt fem ex
av Språkrådets nya handbok om att tala och skriva jämställt. Diskuterades vikten av att uttrycka sig köns- och
mångfaldsneutralt i Högskolans annonser, kurskatalog
m m.
- Marita Fahrman informerade om att Åtgärds- och
beredskapsplanen mot trakasserier har uppdaterats
samt att även Jämställdhetspolicyn ska uppdateras.
- Genus och mångfald i undervisningen: Frida Sevandersson informerade om att hon och Susanne Mason nu
går igenom självvärderingarna och ska skriva rapport
om detta.
- Lena Tunander informerade om den pågående lönekartläggningen. En stor del är i princip klart och handläggaren på JämO har tittat på analysen och gett ett
preliminärt förhandsbesked att den verkar rätt bra.
Handlingsplanen är på gång och ska gås igenom med
de fackliga organisationerna 8 maj.
- Detta var det här rådets sista möte och ordföranden
tackade för den här tiden och hoppades att flera av ledamöterna kommer att ingå i det nya rådet. Mötet avslutades med lunch.

Vid protokollet

Justeras

Lena Tunander

Brita Lundh

Mirna Melo Fuentes

