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Närvarande ledamöter: 

Annika Mårtensson (AM) Mötesordförande 

Jeffrey Armstrong (JA) Sekreterare 

Micaela Bortas (MB), VKOS TLTH 

Lovisa Björnsson (LB) 

Hanna Nilvall (HN) 

 

Övriga närvarande: 

 

Frånvarande ledamöter: 

Lars-Henrik Ståhl (LHS) 

Ingrid Svensson (IS) 

Bodil Ryderheim (BR) 

Sonja Meiby (SM) 

 

 

 

1. Mötesformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare. 

 

2. Minnesanteckningar 

Lades till handlingarna 

 

3. Meddelande/information 

 MB informerade att det kommer göras ett reportage på ”om att vara gay på 

LTH”. Aktuell reporter har tidigare gjort reportage på TLTH. 

 JA informerade om kommande arbetsgruppsmöte 4/11 (terminens första 

möte). 

 

4. Jämställdhetssatsning LU 

JA återkopplade kort LU:s anvisning om behovet att rekrytera fler kvinnliga 

professorer till LU och även till LTH som benämns ”enkönat” då fakulteten har 

mindre än 20% kvinnliga professorer. LU avsätter 4 000 tkr per år som i 

nuläget fördelas på Hedda professur samt 2st kallade professurer. Vidare 

framförs att det behöver satsas mer på gäst- och adjungerade professurer. En 

diskussion följde varpå frågan om det finns ett formellt beslut från LU på 

satsningarna. Vidare diskuterades hur vi kan arbeta mer strategisk för att 

behålla studenter och doktorander inom fakulteten. Arbete med två 

projektplaner för LTH pågår, inriktning är bl a på rekr av adjungerade och 

gästprofessorer samt på karriärplanering/-utveckling. 
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5. Doktorandlöner - uppdatering 

AM informerade att förslaget har föredragits för prefekter vid två tillfällen, och 

flertalet prefekter har inget emot att doktorandlöner justeras till en gemensam 

ingångslön. Det finns dock synpunkter från institutioner med låg samt hög 

ingångslön då dessa inte är villiga att höja/sänka ingångslönerna. Vidare har 

det framförts svårigheter med tre institutioner som delas med natfak då 

doktoranderna inom institutionen har olika ingångslöner beroende på 

fakultetstillhörighet. En arbetsgrupp med en prefekt från vardera 

ingångslönegrupp deltar. En diskussion följde. Kommer doktoranderna att 

inkluderas i diskussionerna? SM arbetar vidare med förslaget. 

 

6. Budget 2015 – satsningar 2015 

JA gick igenom aktuella budgetposter samt förslag på kommande satsningar, bl 

a kommer LiseMeitner professuren och meriteringsstöd att pausas 2015 med 

hänsyn till satsningar på att rekrytera fler kvinnliga gäst- och adjungerade 

professorer i enlighet med LU:s anvisningar. Förslag på JäLM budget för 2015 

ska vara klar vecka 42. 

 

7. Övrigt 

 MB berättade att TLTH blivit kontaktade av Chalmers studentkår 

avseende samarbete med likabehandling för studenter. VKOS TLTH 

kommer att följa upp. 

 MB informerade att TLTH ska ta fram en likabehandlingsplan (i 

enlighet med gällande reglement). Inriktning är att planen ska 

presenteras för ledningsgruppen i samband med kommande möte dvs 

5/11. 

 LB ställde frågan om hur ledamöterna i ledningsgruppen utses. En 

diskussion följde varpå det föreslogs att arbetsordningen behöver 

kompletteras med riktlinjer för tillsättning av ledamöter. JA och AM 

kommer att följa upp mot arbetsordningen. Vidare framfördes 

önskemål om att kallelsen till mötena bör skickas ut en vecka i förväg. 

 

8. Nästa möte:  

5/11, kl 13:15-15:00. Plats: Kårhuset/LTHs kansli, rum Smörlycka 

 

Lund 2014-10-09 

 

 

 

 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


