Jämställdhets- och
Mångfaldsrådet (JäMå)

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2005-06-13

Tid

13.00-15.00

Plats

Faculty Club, vån 21 Trade Center

Närvarande ledamöter

Baerveldt Albert-Jan, ordförande
Urbas Anders
Dahlqvist Bengt
Fahrman Cronheim Marita
Hansson Agneta
Jansson Torbjörn
Karp Sofia
Landin Lars
Larsson Marie
Liikane Anneli
Witt Ann-Katrin
Ziegert Kristina

Övriga närvarande

Nilsson Stefan, sekreterare

Ej närvarande

Dahlberg Ronny
Nilsson Katarina
Nylander Maria

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade
sammanträdet öppnat

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

2. Val av justeringsperson

JäMå rådet beslutade att utse Kristina Ziegert att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll

3. Synpunkter på föregående mötesprotokoll

Inga synpunkter

4. Meddelanden

Utbildning i sexuell läggning. Marita Fahrman Cronheim gick igenom vad som hänt. Daniel
Hjalmarsson f.d. ordförande för Sveriges Gaystudenter
har besökt Högskolan i Halmstad vid ett antal tillfällen
och rådet ser gärna en fortsättning på detta samarbete.
Utbildning av bl.a. chefer, avgångsklasser på
sjuksköterskeprogrammen i Halmstad och Varberg har
skett. Inför ht-05 planeras att lärarna på sjuksköterskeprogrammet och lärarstudenterna ska få denna
utbildning. Med stöd av Daniel Hjalmarsson ska man
även få kunskap i hur man startar upp en gayförening.
Både lärare och studenter ser positivt på denna
utbildning och samverkan.
Kartläggning. Marita och Magnus Larsson har planer
på att kartlägga den psykosociala studiemiljön på
IDE-sektionen under läsåret 2005/2006. Skrivpunkten,
mattestöd och stöd i engelska för studenter med
funktionshinder kommer att fortsätta att utvecklas.
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4. Meddelanden forts.

Tillgänglighetsinventering. Marita Fahrman Cronheim
informerade om att Högskolan i Halmstad ska ta fram
en tillgänglighetsplan 2006 och tillgänglig
statsförvaltning 2010. Inför detta arbete har kontakt
tagits med Maja Almén som ska bistå Högskolan i
Halmstad med att göra en förstudie över vår
tillgänglighet samt utbildning. Tillgänglighetsutbildningen planeras till vecka 39. Förslag till
utbildningshalvdag är fredagen den 30 sept.
Samverkan med FMLS – Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter. Marita Fahrman
Cronheim informerade om att det ska anordnas en
nationell dyslexivecka under v.40. Denna vecka
kommer Högskolan i Halmstad att anordna
föreläsningar om dyslexi med bl.a. Torbjörn Lundgren.
Dyslexipedagoger kommer att medverka och
utställning på ”nya” studentcentrum kommer att anordnas i samarbete med FMLS, ABF och LO.
Under hela oktober disponerar JäMå-rådet ”nya”
studentcentrum, men i dagsläget är temat på
utställningen inte klar.
IDAS-lokalt. Agneta informerade om att ett tjugo tal
personer anmält sig till det lokala IDAS projektet på
Högskolan i Halmstad och att deltagare från samtliga
sektioner och lärarutbildningen finns representerade.
Kick-Off är förlagd till Tylöbäcks kursgård. Därefter
kommer IDAS-gruppen att träffas en gång per månad
då man vill skapa ett stabilt och kreativt nätverk.
Nätverket kommer även att förfoga över en egen
budget.
Invandrarprojekt. Agneta informerade om ett projekt
för invandrarkvinnor i Halmstad som initierats av
stiftelsen kvinnor kan och finansierats av Länsstyrelsen
och där Högskolan genom Agneta deltagit i en
referensgrupp. Projektet som pågått ett halvår har varit
lyckat och medel för en fortsättning i form att ett
resurscentrum för invandrarkvinnor kommer att sökas
hos NUTEK.
Preface Final Conference. Agneta informerade om att
Högskolan I Halmstad i sin roll som koordinator för
EU-projektet PREFACE (Preparing female students for
Academic Enterpreneurship) just genomfört en
avslutnings- och spridningskonferens för projektet vid
Universitetet i Bologna tillsammans med vår italienska
partner. Ämnet för konferensen var hur man ska få
kvinnliga studenter att starta företag inom framförallt
teknikområdet. Konferensen samlade ett hundratal
deltagare från hela Europa.
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5. Mötestider höstterminen 2005

Beslut togs om att ha möten första måndagen varannan
månad, med start den 5 september. (Då det efter mötet
kommit en inbjudan till golftävlingen den 5 september
från Högskolans kulturgrupp kommer tiden för detta
möte att ändras).

6. Övriga frågor

Equal – Program inom ESF rådet. Nationell
samordning för jämställdhetstemat inom Equalprojektet.
Agneta informerade om att Högskolan i Halmstad fått
en förfrågan från ESF-rådet om att upprätta ett centrum
för jämställdhet. Syftet med denna förfrågan är att man
vill hitta en projektägare för denna temagrupp.
Syftet med Equal projektet är att man vill främja nya
metoder för att motverka diskriminering och all
slags ojämlikhet i arbetslivet och på arbetsmarknaden.
Innan ansökan (som är mycket komplicerad) lämnas in
förhörde sig Agneta med rådets medlemmar om
projektets värde. Rådets medlemmar var positiva till att
en ansökan lämnas in.

7. Utbildning i jämställdhet

En video visades om härskartekniker med en
anslutande diskussion. I filmen presenterades de fem
härskarteknikerna:
• Osynliggörande
• Förlöjligande
• Undanhållande av information
• Dubbelbestraffning
• Påförande av skuld och skam

Vid protokollet

Stefan Nilsson

Justeras

Albert-Jan Baerveldt

Kristina Ziegert

