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Ordföranden hälsade ledamöterna i det nya JäMå-rådet
välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat.
1. JäMå-rådets uppdrag m m

Rektor gick igenom hur organisationen för jämställdhets- och mångfaldsfrågor ser ut. JäMå-rådet är rektors
råd, men han poängterade att rektor står för både rektor
och prorektor och att det är prorektor som har ansvar
för den s k 4:e uppgiften, med bl a lika-villkorsfrågor.
Kvalitetsrådet spelar här en viktig roll.
Prorektor redogjorde för vad mandaten ledamöterna i
JäMå-rådet sitter på innebär. Varje ledamot ska rapportera till och från den nämnd/styrelse som har utsett
dem. Hon poängterade också att JäMå-rådets uppgift är
att bevaka sitt område och se till att högskolan gör rätt i
dessa frågor, d v s vara ett slags juridiskt rådgivningsorgan samt att rådet ansvarar för de olika handlingsplanerna och ska bevaka de olika nämndernas/styrelsernas ”deadlines” för när dessa frågor måste
tas upp. Ett utbildningsprogram ska tas fram för rådets
ledamöter.
Kvalitetsrådet ska ha avstämning/dialog med nämnder,
sektioner och råd under hösten. JäMå-rådets ordförande kallas i nov och ska då ha med en kvalitetsrapport,
uppföljning av planerna samt förslag till nästa års plan.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen presenterades och fastställdes.
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3. Val av justeringsperson

Marta Cuesta utsågs att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll (080429)

Föregående protokoll från 080429 gicks igenom och
lades därefter till handlingarna.

5. Presentation av rådets ledamöter

De närvarande ledamöterna presenterade sig och sitt
uppdrag i rådet.

6. Planer och policy

En ny policy för lika villkor ska utarbetas liksom ny
handlingsplan samt uppföljning av 2008 års plan. Förslag ska tas upp vid nästa JäMå-rådsmöte.
Ordföranden informerade om att budgeten för JäMårådet är på 600 kr/anställd, vilket ska gå till löner till
samordnarna samt åtgärder som tas upp i planen. Kostnader för de olika åtgärderna ska finnas med i planen.

7. Lagstiftning inom området

Samordnarna informerade om den nya diskrimineringslagen som ersätter de gamla lagarna inom området och
vad den nya lagen föreskriver om aktiva åtgärder samt
krav på planer. Det finns nu sju diskrimineringsgrunder: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck (ny) samt ålder (ny). Förbud finns mot såväl direkt som indirekt
diskriminering och diskrimineringsersättning kan utdömas. Krav på planer finns endast för jämställdhet
(kön), lönekartläggning, liksom handlingsplan för lika
löner som måste göras vart tredje år, samt likabehandlingsplan för studenter som ska göras varje år. Handlingsplanen för lika villkor 2008 för Högskolan i
Halmstad fungerar både som jämställdhetsplan och likabehandlingsplan.

8. Jämställdhetskonferens HH hösten 2008

Den nationella jämställdhetskonferensen för högskolor
och universitet går av stapeln 15-16 oktober 2008 på
Högskolan i Halmstad. JäMå-rådet betalar konferensavgiften för rådets ledamöter och ordföranden uppmanade de ledamöter som ännu inte anmält sig att göra
det snarast.

9. Kurser och konferenser

Inga övriga kurser och konferenser togs upp på mötet
men ledamöterna uppmanades att framöver informera
om intressanta kurser/konferenser som anordnas inom
området.

10. Trakasseri- och diskrimineringsärenden

Inga ärenden togs upp under denna punkt, men rådet
beslöt att bjuda in Marita Fahrman-Cronheim vid ett
senare möte och berätta om sin roll som stöd till funktionshindrade studenter.
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11. Övriga frågor

- Suzanne Almgren Mason informerade om att Jämställdhetsforum kommer att anordna föreläsningar under hösten på kvällstid. Schemat för hösten är klart.
Ordföranden informerade om att JäMå-rådet kommer
att delfinansiera höstprogrammet och vårens satsningar
kommer att tas upp i planen för lika villkor för 2009.
- Inger Hellström delade ut skriften ”Könsmedveten
pedagogik” som utgivits av Uppsala universitet.
- Nästa sammanträde i JäMå-rådet äger rum torsdag 9
oktober kl 10.00.

Vid protokollet

Lena Tunander

Justeras

Brita Lundh

Marta Cuesta
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