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Närvarande ledamöter: 

Annika Mårtensson (AM) Mötesordförande 

Jeffrey Armstrong (JA) Sekreterare 

Sonja Meiby (SM) 

Hanna Nilvall (HN) 

Bodil Ryderheim (BR) 

Erik Molin (EM), VKOS TLTH 

Lars-Henrik Ståhl (LHS) 

Ingrid Svensson (IS) 

 

Övriga närvarande: 

 

Frånvarande ledamöter: 

Lovisa Björnsson (LB) 

 

 

1. Möteformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare. Tillägg till dagordningen: 

Breddad rekrytering vid LU (Hanna) 

 

2. Minnesanteckningar 

Anteckningarna från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna 

 

3. Meddelande/information 

 IDAHOT, International Day Against HOmophobia and Transphobia, JA 

vidarebefordrar informationen 

 Horizon 2020, JA vidarebefordrar informationen 

 Ssk stöd till studenter med behov. Information till institutioner och lärare. 

BR berättade om kommande kampanjarbete, information kommer bl a att 

skickas ut till prefekter, lednings- och arbetsgrupp för JäLM vid LTH. 

 

4. Återkoppling från arbetsgruppsmötet 12/2 

Varje institution återkopplade kort vad som görs vid respektive institution, bl a 

framfördes att man börjat lyfta JäLM frågan i olika sammanhang. En JäLM 

representant informerade att vid aktuell institution, som är relativt jämställd, 

upplever motsats problem angående uppdrag. Då institutionen är relativt jämnt 

fördelad plockas i regel kvinnlig personal för olika uppdrag vilket medfört att 

män som är intresserad av uppdrag åsidosätts, vilket är ett problem. Mötet 

avslutades med en genomgång av JäLM begrepp som bl a används inom LU. 

Kajsa Widén från sektionen personal höll i genomgången. Nästa 

arbetsgruppsmöte genomförs 23/4 och plats är institutionen för arkitektur och 

byggd miljö, vid mötet kommer bl a LTHs likabehandlingsarbete att presenteras 
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(BR med kollegor håller i presentationen). 

 

5. Nytt/-a projekt 2014? 

a. Utvärdering av LiseMeitner och meriteringsstöd. Förslag är att 

ekonomiskt stöd avseende LiseMeitner och meriteringsstöd hålls 

inne för år 2015, bl a som ett led i den gemensamma besparings 

som ska göras inom LTH men även för att ge utrymme att göra en 

utvärdering för tidigare års tilldelning av LiseMeitner professur 

samt meriteringsstöd. Utvärderingen ska även ligga till grund för 

om fortsatt stöd ska lämnas eller om formen för stöd ska göras om. 

Som exempel nämndes att det ka ta upp till ett år efter avlagd 

doktorsexamen innan en nydisputerad person som sökt postdoktor 

anslag får reda på om man erhållit anslag, alternativ till 

ovanstående stöd kan t ex vara att LTH inför ett stöd som stöttar 

nydisputerad doktorander med inriktning på underrepresenterade 

grupper. Arbete med utvärdering och uppföljning ska påbörjas 

under våren 2014, inriktning är att utvärderingen ska vara klar till 

årets slut. JA upprättar förslag på upplägg av projektet/projektplan. 

b. Hemsida – JäLM: Behov av input efterfrågas – vad ska hemsida 

omfattas av t ex utöver styrdokument och minnesanteckningar från 

JäLM möten? Deadline för när hemsidan ska vara uppdaterad? 

Hemsidans struktur bör vara klar innan semestern, informationen 

på sidan ska därefter uppdateras löpande (bör vara begränsad i 

omfattning mhs till uppdateringsbehov). I den utsträckning som är 

möjlig ska aktuellt material/information även finnas på engelska – 

minimum är att åtminstone styrdokument och kontaktuppgifter ska 

finnas på engelska. Informationen ska finnas på ett ställe dvs 

länkning till handlingar/dokument ska eftersträvas – underlättar bl 

a arbetet med uppdateringar. Samtliga ledamöter fick uppgift att 

fundera på lämplig aktivitet/projekt till nästa möte (2/4). 

c. LTH-projekt? Ska LTH organisera en gemensam JäLM aktivitet? 

T ex föreläsning serie eller seminarier motsvarande? Det 

framfördes att det tidigare, under Lars Bengtssons ordförandeskap, 

organiserats lunchföreläsningar. Annat förslag är samverkan med 

andra organisationer och myndigheter avseende JäLM arbete. 

Samtliga ledamöter fick uppgift att fundera på lämplig 

aktivitet/projekt till nästa möte (2/4). 

d. Samarbete med N-fak avseende JäLM frågor: berör bl a 

gemensamma institutioner. Kan samarbete genomföras i samband 

med t ex framtagandet av gemensamma dokument? En diskussion 

genomfördes varpå vi, i de sammanhang som är möjliga, bör 

eftersträva ett samarbete.  

 

6. Övrigt: 

a. Breddad rekrytering vid LU. HN informerade att sektionerna 

Student och utbildning samt Externa relationer blivit ombedda att 

redogöra för hur man på central nivå inom LU arbetar med sk 
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breddad rekrytering, se bilaga. 

 

7. Nästa möte:  

2/4, kl 13:15-15:00. Plats: Kårhuset/LTHs kansli, rum Smörlycka 

 

Lund 2014-03-05 

 

 

 

 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


