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1. Avstämning - projektet ”Inga Ingenjör” 

Projektledare Malin Yngvesson berättade var projektet befinner sig samt vilka 

aktiviteter som genomförts. En hemsida har upprättats för projektet (se 

www.ingaingenjör.se) i vilket projektledarna återger vilka aktiviteter som 

genomförts. Genomförda aktiviteter omfattar bl a möten med bibliotek och 

skolor i vilket man samverkat med bibliotekarier och lärare samt bett om 

återkoppling på innehållet i boket från elever. Arbetet fortlöper och inriktning 

är att boken kommer att vara klart till årsskiftet. 

 

2. Mötesformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare. 

 

3. Minnesanteckningar 

Fråga om LTHs värdegrundsarbete och om detta även riktar sig till anställda vid 

LTH framfördes. Inom LU har ett värdegrundsarbete påbörjats i vilket en 

projektgrupp tillsats. I nuläget omfattas inte anställda av värdegrundsarbetet. En 

diskussion om värdegrundsarbetet genomfördes. Anteckningarna från 

föregående möte lades till handlingarna. 

 

4. Meddelande/information 

 Nästa ledningsgruppsmöte JäL LU – 17/9 

 Seminarium ”Att bryta innanförskapet…”, kl 13:15- 

 Seminarium Natfak 30/9 

 Seminarium Medfak 30/10 

2014-09-03 

 

1 

Dnr  

Minnesanteckning 

http://www.lth.se/
http://www.ingaingenjör.se/
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 Artikeln ”Bara bra, tack” - rapporten om genus- och klassförakt vid 

Juridiska fakulteten. 

 

5. Återkoppling från arbete med värdegrund och information till studenter 

BR återkopplade från genomfört arbete med värdegrund och information till 

studenter. Generell återkoppling var att infon var på lite låg nivå samt att det 

hade behövts en halvdag. Vidare så visade det sig att passen som var förlagda 

vid lunchtid var mindre välplanerade då många studenter avvek pga biljettsläpp 

(ca 50 deltagare lämnade salen innan informationen hade slutförts – berörde ca 

50 studenter). Detta medförde att ca 50 utvärderingar uteblev. Utöver detta var 

det överlag positiv feedback från deltagarna. Bl a var det bra energi i 

föreläsningen. 4 infopass om ca 90 minuter (75 effektiva minuter) 

genomfördes. Innehållet omfattade bl a information om bakgrunden till 

infopassen och varför LTH anser att värdegrundsfrågor är viktiga. Diskussion 

om ev uppföljningsarbete genomfördes. En idé som framfördes var att bjuda in 

sektioner/föreningar för möte och diskussion om former för samarbete. 

 

Fråga som ställdes var: ”hur får man de anställda att delta?” Fyra grupper 

samlas regelbundet; prefekter, studierektorer (GU & FU) samt UNO:s och 

FUN. Vem kan hålla i föredragningarna? Viktigt med förankring av LTHs 

värdegrundsarbete. Bör följas upp i samband med efterkommande möte.  

 

6. Ingångslön för doktorander och meriteringsanställningar 

SM gick igenom statistik och underlag med inriktning på ingångslöner för 

doktorander, inte ovanligt att kvinnliga doktorander anställs vid institutioner 

där ingångslönerna är lägre. I nuläget finns fyra nivåer för ingångslön vid LTH. 

SM jämförde bl a med KTH och Chalmers där man en respektive två 

ingångslöner för doktorander. Prestationslyften är dock något högre än vid 

LTH. Det finns en viljeinriktning att även LTH ska ha en max två ingångslöner 

för doktorander detta mhs till att låga ingångslöner hänger i regel med även vid 

efterkommande meriteringsanställningar. En arbetsgrupp bestående av fyra 

prefekter (Sara Ek, Siv Ahrné, Gerd Johansson och Mats Andersson) har 

upprättats för att utreda arbetet med ingångslöner. 

 

7. Projektförslag 

 JA gick igenom de tre projektförslag som föreslagits. JA fick i uppdrag 

att ta fram projektplaner för karriärplanering och samverkan med 

näringslivet (med inriktn på arb m adj lärare). 

 BR fick i uppdrag att se över upplägg för projekt med inriktning på 

särbehandling av studenter. BR återkommer med förslag på aktiviteter 

och upplägg. 
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8. Övrigt 

 Ansökan om äskande av medel för deltagande vid årets Nationella 

Jämställdhetskonferens i Linköping/Norrköping har inkommit från Bodil 

Ryderheim. Ordförande beslutade att medel för resa och konferens 

beviljas.  

 

Beslut om tilldelning av medel för resa och konferensavgift beviljas enligt 

inkommen ansökan:  

 

     _______________________________________________________________ 

Annika Mårtensson, ordförande JäLM LTH 

 

9. Nästa möte:  

1/10, kl 13:15-15:00. Plats: Kårhuset/LTHs kansli, rum Smörlycka 

 

Lund 2014-09-30 

 

 

 

 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


