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

Dagordningen presenterades och fastställdes med
tillägg under Övriga frågor av information om seminarier och konferenser.

2. Val av justeringsperson

Marita Fahrman Cronheim utsågs att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.

3. Ändrad organisation av JäMå-rådet

JäMå-rådet hade inbjudit Maj-Britt Bäck och Marita
Hilliges för att svara på de frågor/funderingar som kom
upp på rådets föregående möte om förslaget till ny organisation av JäMå-rådet. Maj-Britt och Marita redogjorde för tanken bakom omorganisationen och tog till
sig en del av synpunkterna från rådet. Förslaget kommer att skrivas om något och tas upp i Kvalitetsrådet i
nov för att därefter gå ut på remiss.

4. Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 2007-09-11 var ännu ej
justerat, men det gicks igenom och inga anmärkningar
framkom, varför det läggs till handlingarna efter justering.
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5. Riktlinjer för utbildningskatalogen

Marianne Folkesson informerade om framtagandet av
den kommande utbildningskatalogen. Sektionerna ansvarar för sina sidor och får instruktioner om jämställdhets- och mångfaldsaspekter att tänka på. JäMårådets ledamöter uppmanades att studera de inledande
sidorna och ge synpunkter direkt till informationsavdelningen snarast.

6. Jämställdhetskonferens 2008

Konferensen kommer att äga rum 15-16 okt 2008 och
temat är ”Jämställdhetens skuggor”. Kristina Gustafsson informerade om att en flyer om konferensen kommer att finnas i konferensmappen till Göteborgs universitets konferens 17-18 okt, då också Marita Hilliges
kommer att ta emot stafettpinnen för nästa års konferens. Kristina håller också på att ta fram en projektplan.
Inbjudan till konferensen kommer att gå ut 5 maj 2008.

7. Planerna samt Jämställdhetspolicy 2008

Avrapportering av planer och ev uppföljning av planer
ska göras till Kvalitetsrådet i november. Förslag till en
sammanslagen plan ska tas upp på JäMå-rådets möte
14 nov.

8. Övriga frågor

- Frida Sevandersson informerade om att forumteatern
kring genus och jämställdhet i undervisningen 2 okt
fick väldigt bra gensvar.
- Mångfaldsdagen – Att utmana enfaldens gränser – 12
nov, har nu ca 220 personer anmält sig till, varav en hel
del från Högskolan, vilket är glädjande.
- Frida informerade också kort om kvalitetskonferensen hon deltagit i. Hon vill att JäMå-rådet tar upp mer
om olika satsningar inom jämställdhet och mångfald
inom HH. Högskoleverket anordnar en kvalitetskonferens varje år och rådet beslutade att konferenserna
skulle finnas med på rådets agenda.
- Brita Lundh informerade om att nätverket ruter Dam
anordnar ett seminarium på HH 20 nov kl 13-15 med
föreläsare som talar om bl a karriär och ledarskap. Mer
information kommer att gå ut senare.
- JäMå-rådets möte i december beslutade flyttas från
11 dec till onsdag 12 december kl 10-12.
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