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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: 

 

Frånvarande ledamöter: 

Lars-Henrik Ståhl (LHS) 

 

 

1. Möteformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare 

 

2. Minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar gicks igenom: Inga Ingenjör – 

lägesbeskrivning? Budget är fastställd! Besparingskrav nämndes samt frågan 

om hur dessa kan påverka JäLM arbetet framfördes? 

 

3. Meddelande/information 

I samband med nästa ledningsgruppsmöte 5 februari kommer P6 att komma och 

informera om HBTQ-arbete. 

 

Vid nästa arbetsgruppsmöte 12 februari kommer Kajsa Widén att gå igenom 

grundläggande JäLM begrepp. Ledamöter från ledningsgruppen är också 

välkomna att delta vid detta tillfälle. 

 

Lägesbeskrivning lämnades om var i handläggningen som bokprojektet ”Inga 

Ingenjör” befinner sig. Information lämnades om projektet ”Skapa din framtid”, 

projektet är inriktat på breddad rekrytering, arbete med planering pågår, 

inriktning är att informationsinsatserna vid aktuella skolor kommer att 

genomföras i april-maj. En löpande uppdatering på aktuella JäLM projektet 

kommer att göras.  

 

JA informerade att arbetsorganisationen för JäLM börjar ta form, i nuläget har 

16 institutioner utsett en jämställdhetsperson. JA har även börjat gå ut och 

besöka institutionerna. Nästa arbetsgruppsmöte genomförs 12 februari, även 
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ledamöter i ledningsgruppen är välkomna att delta på dessa möten. 

 

BR informerade om Toalettposter/värdegrundskampanjen som genomförts 

under hösten/vinter: alla postrar plockades ner efter jul. Alla postrar satt kvar i 

kemi och v-huset, på matteannexet hade postrarna tagits ner av städpersonalen – 

togs ner efter ett par veckor, i e- och m-huset hade postrarna tagits ner, några av 

postrarna i mattehuset hade kladdats ner, alla postrar satt kvar i studiecentrum. 

 

LB framförde en hälsning från Linda T, tidigare ledamot i ledningsgruppen, och 

som numera är prefekt vid SLU i Alnarp. 

 

4. Inbjudan till Meriteringsstöd 2015 och LiseMeitner 2015-2017 

JA gick igenom utkast till inbjudningarna. Behov av att se över riktlinjerna 

finns, en diskussion om nyttan med meriteringsstöd och LiseMeitner 

professuren genomfördes bl a mhs till att lite mer en halva JäLM budgeten 

läggs på dessa två aktiviteter. Diskussion om att det ska finnas krav på att t ex 

ansökan för befordran till professor/docentur ska skickas in innan stödet betalas 

ut diskuterades. JA ska se över riktlinjerna för aktivitetera. 

 

5. Löner och löneökning – återkoppling från Ralsen 

SM gick igenom siffrorna från Ralsen samt förslag på hur man kan arbeta med 

jämställda löner på sikt, tydligare policy, genomgång av löneläge för lärare och 

doktorander inom LTH. Diskussion om ingångslöner för bl a doktorander 

berördes. Aktuellt mtrl bör presenteras för prefekterna bl a för reflektion 

motsvarande. 

 

6. Mätetal och nyckeltal för JäLM arbetet 

Sektionen personal har bett om att få in underlag för framtagandet av rapporter. 

SM framförde behov att få in underlag avseende mätetal för bl a JäLM-arbetet. 

Mätetal och nyckeltal behöver även ta s fram för HR området i stort. Maila till 

SM med förslag – i veckan. Viktigt att även TA-personal finns med.  Exempel 

på mätetal är t ex underlag för mångfald: Varifrån kommer personalen från (får 

ej registreras) och hur kan vi fram ett användbart underlag? Ska vi utgå från 

medborgarskap eller varifrån man söker ifrån? Inte lätt att plocka fram mätetal 

för denna grupp. 

 

7. Övrigt 

BR tog upp frågan om Värdegrundsfrågor och Helsingborg: avser fem toaletter: 

Toaletterna hyrs av LTH men äger inte dem. Affischerna fick inte sättas upp på 

toaletterna då Ingenjörsskolan inte har några fysiska lokaler, vidare uppfattade 

man att kampanjen var för mycket LTH med Lunda anpassade affischer för att 

sättas upp på campus Helsingborg. En diskussion följde. Bodil kontaktar 

Viktor. 

 

8. Nästa möte:  

5/2, kl 13:15-15:00. Plats: Kårhuset/LTHs kansli, rum Smörlycka 
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Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


