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Närvarande ledamöter: 

Sonja Meiby (SM) Mötesordförande 

Jeffrey Armstrong (JA) Sekreterare 

Ingrid Svensson (IS) 

Lovisa Björnsson (LB) 

Bodil Ryderheim (BR) 

 

Övriga närvarande: 

 

Frånvarande ledamöter: 

Lars-Henrik Ståhl (LHS) 

Micaela Bortas (MB), VKOS TLTH 

Hanna Nilvall (HN) 

Annika Mårtensson (AM) 

 

 

 

1. Mötesformalia 

SM var mötesordförande och JA mötessekreterare. 

 

2. Minnesanteckningar 

Fråga och diskussion om värdegrundsarbete och information till anställda lyftes. 

LU håller i ett värdegrundsprojekt som även ska vara riktat till anställda. 

Värdegrundsarbetet behöver följas upp. Det påpekades även att information till 

nyanställda behöver följas upp. Minnesanteckningarna lades till handlingarna 

 

3. Meddelande/information 

 Inga nya meddelanden  

 

4. Återkoppling från arbetsgruppsmötet 4 nov 

JA lämnade en kort återkoppling från arbetsgruppsmötet bl a gjordes 

presentationer av Camilla Lekebjer (datavetenskap) om det HBTQ arbete som 

utförs inom LU och LTH samt presentation av Eva Westin om rapporten 

”Varför så många kvinnor vid LTH”. Därefter lämnade JA information om 

pågående JäLM arbete inom LTH bl a information om kommande projekt med 

att rekrytera gäst och adjungerade professorer till LTH. Projektet kommer att 

påbörjas i december 2014 och pågå tom december 2017 (se nedan). Mötet 

avslutades med att respektive institutionsrepresentant lämnade en kort 

återkoppling om vad som pågår vid respektive information avseende JäLM 

arbete. 
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5. TLTH – likabehandlingsplan 

Bordlades mhs till att föredragande anmält sjukfrånvaro, inriktning är att 

planen presenteras vid nästa ledningsgruppsmöte istället. 

 

6. Jämställdhetssatsning LTH 

JA gick igenom utkast på projektplan för ”rekrytering av gäst och adjungerade 

professorer”. Synpunkter och förslag på förbättringar noterades, utkast på 

projektplanen kommer att skickas ut till ledningsgruppens ledamöter. Projektet 

planeras att genomföras under perioden december 2014 tom december 2017. 

Syftet är att nyrekrytera upp till åtta gäst och adjungerade professorer av 

underrepresenterat kön. Information kommer att bl a lämnas till prefekter i 

december. JA tar fram ett utkast för beslut. 

 

7. Övrigt 

 SM lämnade en kort uppdatering från arbetet med ingångslöner för 

doktorander. Arbetet pågår. 

 

8. Nästa möte:  

3/12, kl 13:15-15:00. Plats: Kårhuset/LTHs kansli, rum Smörlycka 

 

Lund 2014-12-01 

 

 

 

 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


