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Närvarande ledamöter: 

Annika Mårtensson (AM) Mötesordförande 

Jeffrey Armstrong (JA) Sekreterare 

Sonja Meiby (SM) 

Ingrid Svensson (IS) 

Hanna Nilvall (HN) 

 

Övriga närvarande: 

Linnea Taylor (LT) Adjungerad (deltog endast i punkt 1) 

Gaelle Offranc Piret (GOP) Adjungerad (deltog endast i punkt 1) 

 

Frånvarande ledamöter: 

Linda Tufvesson (LT) 

Bodil Ryderheim (BR) 

Lars-Henrik Ståhl (LHS) 

Malin Pettersson (MP) TLTH 

Stella Bergström (SB) Studeranderepresentant 

 

 

§ 1 Återkoppling från ”Step-Up” 

LT och GOP återkopplade från vårens nätverksarbete med ”Step-Up” och 

seminariet 11 mars på AF. Inför mötet hade LT översänt en redovisning av 

genomförda aktiviteter, media-träffar och redovisning av kostnader. Bakgrunden 

till ”Step-Up” är att man har svårt att hålla kvar kvinnliga doktorer inom akademin, 

vidare nämndes att LU inte har någon kvinnlig nobelpristagare. Step-Up:s 

verksamhet är inriktat på att bygga upp ett nätverk för kvinnliga doktorander och 

postdoktorer med inriktning på karriärplanering/-vägledning och nätverkande.  

 

Seminariet som hölls på AF blev fulltecknat inom loppet av ett par timmar (över 

300 anmälda deltagare). Flera artiklar skrevs både före och efter nätverksträffen 

vilket bidragit till att information om Step-Up och nätverksträffen spridits. Step-Up 

gruppen arbetade mycket med media inför nätverksträffen 11 mars och fick mycket 

positiv respons både från intresserade deltagare såväl som media. 

 

Några faktorer som spelar roll avseende karriär inom akademin är bl a möjlighet 

till karriärplanering (vilket saknas i nuläget) samt privatlivet (många påbörjar 

familjebildandet vid 30-35 års ålder vilket medför minskad flexibilitet samt behov 

av en tryggare anställningssituation). LT framförde bl a att det är viktigt med en 

karriärplanering redan från doktorandnivå. Behov av information till nya 

doktorander och postdoktorer avseende karriärvägar inom akademin behövs. 

Viktigt att även inkludera internationella postdoktorer då många i denna grupp 

känner sig utelämnad från det traditionella lundastudentlivet. 

 

Fortsatt arbete! Viljeinriktning är att kunna anställa en administratör för 

administrering och koordinera arbetet med nätverket. Omfattning bedöms vara 25 
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% av en heltid. Vidare finns en idé om ett nytt projekt. Projektet är inriktat på att 

skriva en bok ”Seeds of Change”. Budget är 1 miljon kronor (finansiering var vid 

aktuell tidpunkt oklar). Bedömd arbetstid är åtta timmar per dag under två 

månader. Step-Up samarbetar bl a med Wings och Lupod (mentorskap och 

nätverkande). 

 

En diskussion om fortsatt arbete mellan LTH och Step-Up genomfördes. Hur kan 

eventuellt framtida samarbete se ut. Förslag är att det genomförs ett 

uppföljningsmöte i september-oktober 2013. JA kommer även att ta kontakt med 

m- och n-fak vilka också bidragit ekonomiskt till Step-Ups seminarie 11 mars. 

 

§ 2 Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningar från föregående delades ut i samband med mötet och gicks 

igenom samt lades till handlingarna. 

 

§3 Meddelande/information  

 Migrationsverket och krav på tolvsiffrigt organisationsnummer i 

samband med ansökan om uppehållstillstånd = nytt (LU har bara tio 

siffror i sitt organisationsnumret). 

 Inbjudan till Hedda professur. Inbjudan har skickats ut av sektionen 

personal till LTH:s institutioner. Sista ansökningsdag är 15 

september (ansökan ska dock vara LTHs kansli/Jeffrey Armstrong 

tillhanda senast 14 september för sammanställning av LTH 

ansökningar). 

 Information om LTHs genuskurs och budget (ca 115 tkr). Kursen 

börjar 21 augusti och pågår fram till mitten av december (10 

december). I nuläget är det fler sökande än antal platser. Torgny 

Roxå (genombrottet) håller i kursen tillsammans med Marie 

Bergström från psykologiska institutionen. 

 Höstens mötestider för ledningsgruppen för JäLM har mailats ut: 

4/9, 2/10, 6/11 och 4/12 (tid är kl 13:15-15:00 med undantag för 

6/11 då mötet hålls kl 10:15-12:00). 

 

§4 Återkoppling från arbetsgruppsmöte och nätverksträff för include 

JA lämnade en kort återkoppling från Includes nätverksträff på KI 25/4. Ett 

intressant inslag var hur brittiska lärosäten arbetar med rekrytering och uppföljning 

av studenter som kommer bl a från studieovana miljöer/familjer. 

 

§5 Meriteringsstöd 

Arbete med meriteringsstöd redovisas i separata dokument (se ”Motivering till 

meriteringsstöd 2014” och ”Beslut om meriteringsstöd 2014”).  

 

§5 Övrigt 

 Fråga om vad som hänt med ”studentvisor” incidenten ställdes. 

Följer och konsekvenser? Professorn som uttalat sig och vad som 

händer med programledarskapet? 

 

§6 Nästa möte 

Nästa möte kommer att genomföras 4 september, kl 13:15-15:00. Plats: 

Kårhuset/LTH:s kansli, smörlyckan. 

 

Vid anteckningarna,  

Jeffrey Armstrong  


