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Närvarande ledamöter: 

Annika Mårtensson (AM) Mötesordförande 

Jeffrey Armstrong (JA) Sekreterare 

Sonja Meiby (SM) 

 

Övriga närvarande: 

Lisbeth Wester (LW) Adjungerad (deltog endast i punkt 1) 

 

Frånvarande ledamöter: 

Hanna Nilvall (HN) 

Ingrid Svensson (IS) 

Bodil Ryderheim (BR) 

Lars-Henrik Ståhl (LHS) 

Erik Molin (EM), VKOS TLTH 

 

 

1. Skapa din framtid 

Skapa din framtid - ett projekt med inriktning på mångfald och breddad 

rekrytering som drivs av kommunikationsavdelningen LTH. LW berättade 

om projektets upplägg samt att avdelningen sökt 130 tkr från Johnsson 

Stiftelsen. Vad gäller avseende breddad rekrytering? Dvs sökande från t ex 

Osby? Skapa din framtid är främst inriktat på att skapa en förbättrad etnisk 

mångfald av studenteter vid LTH. En diskussion följde. Förslag på projekt 

2014 med inriktning på rekrytering av studenter från invandrartäta 

områden såsom Kristianstad och Landskrona, men även uppföljning av de 

skolor som man redan besökt. Önskemål om återbesök har framställts från 

skolor som deltagit i projektet alternativt studiebesök på LTH. Diskussion 

om LU stöd genomfördes också - kontaktperson är prorektor Ewa Wiberg. 

 

Frågan är vad händer om vi inte får sökt anslag? En diskussion om 

finansiering följde. Det är bra om en basfinansiering kommer från LTH 

och förslag är att det upprättas en post i kommande års budget för 

projektet. Summa som behövs för genomförandet av projektet med aktuellt 

upplägg är 160 tkr. Egen finansiering på 30 tkr finns. Budgeten ska bl a 

täcka löner, material, studiebesök, resor, giveaways, telefon till PL och 

arbetsdator. Ansvarig vid kommunikationsavdelningen är Lisbeth Wester 

och Hanna Nilvall. 

 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna och beslutspunkterna (4 st) gicks igenom. 

Anteckningarna lades till handlingarna. 

 

2013-10-02 

 

1 

Dnr  

Minnesanteckning 

http://www.lth.se/
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 2013-06-05 Dnr  

  

3. Meddelande/information  

Anmälningstiden för nationella jämställdhetskonferensen vid 

Mittuniversitetet, campus Sundsvall är 18 okt. JA åker på konferensen. LU 

experience kommer att ha ett seminarium 23 okt, inbjudan skickas ut. 

 

4. Uppföljning från föregående möte - sammansättning/förändringar i 

ledningsgruppen för JäLM 

En prioritet är att rekrytera en doktorand till ledningsgruppen samt gärna 

även en junior lärare t ex postdoktor/biträdanden UL.  

 

5. Avstämning – underlag för budget 2014?  

JA föreslog att posterna i budgeten ska delas in i; JäLM allmänt, 

Jämställdhet, Likabehandling och Mångfald. En diskussion följde varpå 

indelningen var ok men ev tillägg av post för t ex JäLM projekt. SM 

behöver få in underlag för JäLM senast 15 okt.  

 

JA föreslog att LTH bör införa en institutionspeng för de institutioner som 

utsett en jämställdhetsperson samt bedriver aktivt arbete med JäLM. 

Diskussion följde. AM föreslog att JA ska skissa på riktlinjer för 

institutionspengen samt även föreslå nivå på stödet. 

 

6. Övrigt  

SM berättade om kommande arbete med inriktning på jämställda löner och 

ny handlingsplan. Intressant är att kvinnor idag för en större ökning vid 

Rals förhandlingar men män har i regel högre ingångslöner. En diskussion 

följde om proaktivt arbete samt vikten av att förankra verksamheten i 

organisationen. 

 

7. Nästa möte 

Nästa möte kommer att genomföras 6 november, kl 10:15-12:00. Plats: 

Kårhuset/LTH:s kansli, Smörlyckan. 

 

 

Lund 2013-10-22 

 

 

 

 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


