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Närvarande ledamöter: 

Annika Mårtensson (AM) Mötesordförande 

Jeffrey Armstrong (JA) Sekreterare 

Sonja Meiby (SM) 

Hanna Nilvall (HN) 

Bodil Ryderheim (BR) 

Ingrid Svensson (IS) 

Lovisa Björnsson (LB) 

Erik Molin (EM), VKOS TLTH 

 

Övriga närvarande: 

Andrea Pettersson (deltog i punkt 1: projekt Inga Ingejör) 

Malin Yngvesson (deltog i punkt 1: projekt Inga Ingejör) 

 

Frånvarande ledamöter: 

Lars-Henrik Ståhl (LHS) 

 

 

1. Presentation av projektförslag: ”Inga Ingenjör” 

Projektledarna Andrea Pettersson (AP) och Malin Yngvesson (MY) 

presenterad projektet ”Inga Ingenjör”. Projektet avser arbete med 

barnboken ”Inga Ingenjör”. Syfte med projektet och barnboken är: ”att 

inspirera till teknik, naturvetenskap och ingenjörsyrket hos yngre barn, att 

exponera vattenhallen och LTH, att knyta an till LTHs strävan efter en 

breddad rekrytering”. Målgruppen utgörs av barn i åldern 4-9 år samt 

förskolelärare. Berättelsen handlar om Inga Ingenjör en liten tjej som är 

extremt bra på att lösa problem: Inga följer med sin pappa som är städare 

på LTH och kommer där i kontakt med professor Vatten som håller till i ett 

hemligt rum i V-huset. Boken handlar om Ingas äventyr som mynnar ut i 

olika tekniska problemlösningar. Projektledarna har varit i kontakt med bl 

a vattenhallen och professor Sara Linse angående projektet. Sara har själv 

publicerat barnböcker och lämnade bl a lite tips samt förslag på förlag. 

Uppskattad kostnad för projektet är 55-65 tkr (inkluderar bl a 

arbetskostnad och tryckkostnad för ca 1000 böcker). Projektledarna ska 

återkomma med ett mer utförligt kostnadsförslag vidare behövs ytterligare 

möte bl a kommunikationsavdelningen (Lisbeth Wester) och vattenhallen 

(Monica Almqvist). JA koordinerar arbetet från LTH:s sida. Överlag var 

ledningsgruppen positiv till projektförslagen. 
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2. Mötesformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare.  

 
3. Minnesanteckningar från föregående möte (bifogas) 

LU:s likabehandlingsplan har nu beslutats av rektor LU (efter ca 2,5 års 

handläggning). BR återkopplad kort om värdegrundskampanjen och 

synpunkter som inkommit från två anställda. Översyn av ordval kommer 

att göras inför nästa kampanj. Anteckningarna läggs till handlingarna. 

 

4. Meddelande/information 

 Nästa nationella jämställdhets- och likabehandlingskonferens 

genomförs 18-19 november 2014. Linköpings universitet 

arrangerar konferensen. 

 Kort återkoppling från årets nationella jämställdhets- och 

likabehandlingskonferens lämnades av JA. Dag 1 bestod av 

föreläsningar avseende den problematik och svårighet för kvinnlig 

personal inom akademin att göra karriär inom akademin, dagen 

avslutades med workshop (den som undertecknad deltog i 

återkopplad erfarenheter från det karriärprogram som funnits vid 

mitthögskolan samt resultat av programmet). Dag 2 bestod bl a av 

genomgång av DO samt föreläsning om tillgänglighet. 

 Nästa arbetsgruppsmöte genomförs 14 februari 2014, bl a kommer 

Kajsa Widén vid sektionen personal att hålla i en genomgång 

avseende JäLM begrepp. 

 Information om artikel i ”Ingenjören” lämnades, artikeln 

behandlade bl a de aktiviteter som bedrivs vid tekniska högskolor 

och som kan motverka underrepresentation av personal vid 

lärosätena. 

 Information om Annika Rejmers senaste rapport ”Blir du lönsam 

lilla vän” lämnades. 

 

5. Budget 2014 – faställd? 

Budgeten för 2014 kommer att fastställas vid styrelsemötet fredagen 13 

december. 

 

6. Inbjudan till Meriteringsstöd 2015 och Lise Meitner 2015-2017 

JA informerade att det är dags att ta fram ny inbjudan för ansökan om 

meriteringsstöd 2015 samt lise meitner professur för 2015-2017. JA har i 

uppgift att ta fram nya inbjudningar samt se över riktlinjer för insatserna. 

 

7. Ansökan från Step-Up (Meet and Greet) 

Ansökan har inkommit från Step-Up/Wings angående ekonomiskt stöd 

inför vårens ”meet and greet” verksamhet. Sökt stöd för 2014 är 400 821 

kronor vilket inkluderar 57 % i overhead kostnad (baserat på 

naturvetenskapliga fakultetens OH-nivå). Ledningsgruppen beslutade att 

LTH kan bidra med 40 000 kronor under förutsättning att medfak och 

natfak bidrar med minst samma belopp. 
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8. Sammanställning och utvärdering av årets aktiviteter – grund för 

kommande jämställdhetsbokslut 

Dags att påbörja arbete med sammanställning och utvärdering av JäLM 

aktiviteter för 2013. Vad har vi genomfört under 2013? Och vad ska 

återges i jämställdhetsbokslut för 2013. I uppföljningsarbetet ska även en 

återkoppling avseende hur det gått för de anställda som erhållit 

meriteringsstöd genomföras – har t ex vederbörande lyckats lämna in sin 

ansökan om befordran alternativt ansökan om docentur? En diskussion om 

aktiviteter och om vi lägger på rätt aktiviteter genomfördes. Arbete med 

sammanställning av genomförda och påbörjade JäLM aktiviteter ska 

påbörjas. JA ansvarar för att uppföljning genomförs. 

 

9. Vårens mötesdagar 

Vårens mötestider är (vt 2014): 

 15 januari, kl 13:15-15:00 

 5 februari, kl 13:15-15:00 

 5 mars, kl 13:15-15:00 

 2 april, kl 13:15-15:00 

 7 maj, kl 13:15-15:00 

 4 juni, kl 13:15-15:00 

 

Plats: Kårhuset/LTHs kansli, rum Smörlyckan 

 

Utöver ovanstående kan särskilda möten planeras in för beredning av Lise 

Meitner professur (2015-2017) och meriteringsstöd 2015. 

 

Följande dagar och tider gäller för arbetsgruppen under våren 2014: 

 12 februari, kl 10:15-12:00 

 23 april, kl 10:15-12:00 

 

10. Övrigt  

 Bjuda in föreläsare avseende karriärvägar (t ex Rikard Danell och 

Mikael Hjerm), följ upp 

 Lönestatistik för doktorander 

 Rekryteringsmål? 

 Värdegrundsfrågor 

 Inkommen ansökan avseende ekonomiskt stöd ska som regel gå 

via/beredas av ledningsgruppen för JäLM 

11. Nästa möte 

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

Kårhuset/LTH:s kansli, rum Smörlyckan. 

 

 

Lund 2014-01-07 

 

 

 

 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


