1
Jämställdhets- och
Mångfaldsrådet (JäMå)

PROTOKOLL
fört vid sammanträde
2007-09-11

Tid

10.00-12.00

Plats

Q-huset (Q 161)

Närvarande ledamöter

Lundh, Brita, ordförande
Dahlqvist, Bengt
Fahrman Cronheim, Marita
Gustafsson, Kristina
Hellström, Inger
Isaksson, Anna
Nilsson, Ingrid
Sevandersson, Frida
Tunander, Lena, sekreterare

Ej närvarande ledamöter

Larsson, Magnus
Remeni, Erika, ny ledamot för biblioteket
Wictor, Ingemar
Melo Fuentes, Mirna, studentrepresentant
Stenberg, Sandra, studentrepresentant

§ Ärende

Beslut eller åtgärd
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat.
Lena Tunander informerade om att Maria Nylander har
avsagt sig uppdraget som ledamot och att Erika Remeni i fortsättningen ska representera Biblioteket samt att
de båda nya studentrepresentanterna inte har kunna
nåtts trots påstötningar till Kåren om kontaktuppgifter.

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen presenterades och fastställdes med
tillägg under Övriga frågor av information om bl a inspirationsdagen.

2. Val av justeringsperson

Bengt Dahlqvist utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 2007-06-05 gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

4. Jämställdhetskonferens 2008

Styrgruppen för konferensen består av Marita Hilliges,
Brita Lundh och Tommy Svensson. JäMå-rådet ska
fungera som referensgrupp. Kristina Gustafsson är projektledare och ska ta fram en projektplan och hon har
tillsammans med Anna Isaksson och Frida Sevandersson diskuterat fram ett tema för konferensen. Målet är
att temat ska vara klart före konferensen i Göteborg
(17-18 okt). ”Jämställdhetsarbetets skuggor” föreslår
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gruppen som tema och JäMå-rådet ställde sig positivt
till det.

5. Förslag till ändrad organisation av
JäMå-rådet

Kvalitetsrådet och rektor har utarbetat ett förslag till
ändrad organisation av JäMå-rådet. Ledamöterna menade att det var svårt att lämna konkreta synpunkter eftersom de inte känner till bakgrunden och skälen till
ändringarna. Många funderingar kom dock upp, bl a
- varför de fackliga ledamöterna tas bort,
- samordnarnas roll som handläggare och föredragande
men ej som ledamöter samt deras förändrade uppdrag,
- att EKS inte är representerat,
- att det blir mindre förankring till sektioner och avdelningar, vilket motverkar det praktiska arbetet,
- att det blir en förskjutning mot utbildning/forskning
och inte så mycket mot Högskolan som arbetsplats,
- mer toppstyrning och maktkoncentration med prorektor på många poster och chefer som sitter i nämnder
och råd.
JäMå-rådet vill ha mer förklaringar till ändringarna och
diskutera rådets framtida organisation. JäMå-rådets
synpunkter kommer att meddelas Maj-Britt Bäck.

6. Planerna samt Jämställdhetspolicy 2008

Tidigare har rådet beslutat att planerna ska tas på hösten, i samband med budgetarbetet, varför samordnarna
ska ta fram en del underlag till rådets möte 16 oktober.
En ny jämställdhetspolicy ska också tas fram och ledamöterna uppmanas att läsa igenom den nu gällande
(http://dokumentarkiv.hh.se/hh_files/4FC0C6A00FE54
E6B.pdf) och komma med synpunkter till nästa möte.

7. JäMå:s roll och mandat vid trakasserioch diskrimineringsärenden

Marita Fahrman-Cronheim informerade om trakasserioch diskrimineringsärenden och att hon framöver kommer att informera JäMå om detta, men inte ta upp enskilda fall.

8. Övriga frågor

- Frida Sevandersson påminde om den forumteater och
värderingsövningar kring genus och jämställdhet i undervisningen som går av stapeln 2 oktober kl 13-17.
- Påminnelse även om mångfaldsdagen – Att utmana
enfaldens gränser – som äger rum 12 nov i Malcussalen. Intresset är mycket stort externt, men tyvärr ganska få anmälningar från högskolans anställda.
- Anna Isaksson informerade om att Daniel Hjalmarsson ska undervisa om HBT-frågor på HH 19 okt.
- Kristina Gustafsson informerade om Nordic Migaration Researchers Conferens vid universitetet i Bergen
14-16 november.
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Justeras

Lena Tunander

Brita Lundh

Bengt Dahlqvist

