Jämställdhets- och
Mångfaldsrådet (JäMå)

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2005-05-02

Tid

13.00-15.00

Plats

Faculty Club, vån 21 Trade Center

Närvarande ledamöter

Baerveldt Albert-Jan, ordförande
Dahlberg Ronny
Dahlqvist Bengt
Fahrman Cronheim Marita
Hansson Agneta
Jansson Torbjörn
Karp Sofia
Landin Lars
Liikane Anneli
Nylander Maria

Övriga närvarande

Isaksson, Anna

Ej närvarande

Witt, Ann-Katrin
Ziegert, Kristina
Cuesta, Marta
Larsson, Marie
Nilsson, Katarina

§ 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 Anneli Liikane att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

3. Synpunkter på föregående mötesprotokoll
Mars- och Aprilmötet

Inga synpunkter

4. Studentbarometern

Ordföranden gav en kort sammanfattning av den statistik som berörde JäMå arbetet.

Jämställdhets- och
Mångfaldsrådet (JäMå)

PROTOKOLL
2005-05-02

§ Ärende

Beslut eller åtgärd

5. Information från HSV konferensen

Anna Isaksson, projektanställd inom Högskolans jämställdhetsarbete, gav en kort sammanfattning från HSV
konferensen för Jämställdhetsutvecklare. Ett antal representanter från olika Universitet och Högskolor hade
samlats för att bl.a. diskutera vad som måste göras
inom området jämställdhet och mångfald samt lämpliga arbetsmodeller för detta arbete.
Vidare bildades grupper där man diskuterade hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet bedrivs ute på lärosätena. Deltagarna såg positivt på konferensen och beslut
togs om att nätverket ska träffas 2 ggr per termin.

6. IDAS – projektet

Agneta Hansson var föredragande och informerade om
IDAS, ett nationellt chefs- och ledarskapsprojekt för att
få kvinnor att kandidera till akademiska chefsbefattningar samt de olika nätverken som finns på Högskolan i Halmstad.
Högskolan ska nu sätta igång ett lokalt IDAS-projekt.
Målgruppen är kvinnliga anställda som är eller kommer att bli disputerade. Inbjudan om att delta i dessa
aktiviteter har gått ut den 2 maj. Kick-Off möte är planerat till den 17 juni.

7. Miljön – Genus – Jämställdhet

Agneta Hansson var föredragande och informerade om
planerna med att bilda en forsknings- och utbildningsmiljö för genus och jämställdhet.
Det informerades bl.a. om att Högskolan sökt pengar
från Vinnova (1 miljon kr per år under 3 år) för inrättande av en regional kunskapsplattform för Genus och
Jämställdhet. Kopia på ansökan till Vinnova mejlades
ut till berörda parter fredagen den 29 april.

8. Meddelanden

Marita Fahrman Cronheim meddelade att Daniel Hjalmarsson, f.d. förbundsordförande för Sveriges förenade
gaystudenter, kommer att föreläsa i ämnet ”likabehandling av studenter” för studenter på sektionen HOS samt
för samtliga chefer måndagen den 23 maj.
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9. Övriga frågor

Nästa möte bestämdes till måndagen den 13 juni.

10. Utbildning

Agneta Hansson gick igenom några nyckelbegrepp och
dess innebörd i ämnet jämställdhet och genus som t.ex.
• jämställdhet
• jämställdhetslag
• Jämo
• mainstreaming
• genusbegreppet
• genusperspektiv
• de två principerna som styr genussystemet:
hierarki och segregering

Vid protokollet

Stefan Nilsson

Justeras

Albert-Jan Baerveldt

Anneli Liikane

