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Närvarande ledamöter: 

Annika Mårtensson (AM) Mötesordförande 

Jeffrey Armstrong (JA) Sekreterare 

Sonja Meiby (SM) 

Micaela Bortas (MB), VKOS TLTH 

Lars-Henrik Ståhl (LHS) 

Bodil Ryderheim (BR) 

 

Övriga närvarande: 

Leif Bryngfors projektledare ”Breddad rekrytering LU” 

 

Frånvarande ledamöter: 

Hanna Nilvall (HN) 

Lovisa Björnsson (LB) 

Ingrid Svensson (IS) 

 

 

 

1. Mötesformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare. 

 

2. Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 

 

3. Meddelande/information 

 LU satsar 4+4 miljoner på jämställdhetsaktiviteter 2015. Satsningarna 

avser bla Hedda professur samt ny satsning typ meriteringsstöd. 

 LTH: arbete med projektet skapa din framtid 2015 har påbörjats. Arbete 

med projektet Inga Ingenjör pågår, arbete med förslag har påbörjats.  

 

4. TLTH – likabehandlingsplan 

MB gick igenom TLTHs likabehandlingsplanens bakgrund och upplägg. 

Planen omfattar bl a fyra konkreta förslag på aktiviter vilket omfattar arbete 

med sammanställning de material som finns ute på sektionerna idag, att det 

skrivs en gemensam postbeskrivning, arrangemang av minst ett gemensamt 

likabehandlingsevent på Kåren samt marknadsföring av likabehandlingsombud 

ute på sektionerna. Fråga om TLTH kan söka ekonomiskt stöd för 

likabehandlingseventet framfördes, vilket går bra. En ansökan ska lämpligtvis 

inkludera bakgrund/motivering för aktiviteten, beskrivning av planerad 

aktivitet samt kostnadsuppskattning/-beräkning i vilket även sökt belopp ska 

ingå. 
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5. Ansökan från WINGS 

En ansökan från WINGS har inkommit (inkom i mitten av oktober men 

bordlades vid föregående möte 5/11). Vid mötet beslutades att WINGS ska 

tilldelas 75 tkr i ekonomiskt stöd för planerade aktiviteter 2015. Beslutet 

omfattar även stöd för meet-and-greet verksamheten 2015, en verksamhet som 

LTH bidragit till både 2013 och 2014. Medlen tas från posten projektarbete i 

JäLM budgeten. Vid mötet efterlystes en samverkan med WINGS vilket 

saknas i nuläget, förslag är att representant/-er från WINGS bjuds in till möte 

med ledningsgruppen alternativt bjuds in till ett gemensamt möte med 

representanter från natfak och medfak. 

 

6. Återkoppling från CESAER workshop 28-29 november 

JA gjorde en kort återkoppling från CESAER workshopen i Wien 28-29 

november. Nätverket omfattar närmare 50 tekniska lärosäten i Europa och 

syftet är att se över hur man kan arbeta med jämställdhets och genusfrågor 

samt bedriva ett utbyte mellan lärosäten. Workshopen omfattade 

föredragshållare från EU/Bryssels till representanter från ett flertal europeiska 

lärosäten. Presentationerna omfattade både vad som är på gång samt pågående 

arbete med jämställdhets och genusfrågor vid lärosätena. En överlag mycket 

givande workshop då det återfanns många likheter avseende arbetet med 

jämställdhet och genusfrågor mellan lärosätena. Inför workshopen har det även 

sammanställts en rapport med svar på en enkät som gick ut i början av året, JA 

skickar ut rapporten till ledningsgruppens ledamöter. 

 

7. Fastställande av vårens mötesdagar och tider: 

Vårens mötesdagar fastställdes. Ledningsgruppen kommer även 

fortsättningsvis ha möten första onsdagen i varje månad (om inget annat 

anges).  

 

Första mötet 2015 blir 14 januari (mhs till jul- och nyårshelg), därefter gäller 

följande mötesdagar för ledningsgruppen: 4/2, 4/3, 1/4, 6/5 och 3/6. Plats (om 

inget annat anges) är Kårhuset/LTHs kansli, rum Smörlyckan.  

 

Mötesdagar för arbetsgruppen är: 3/2 och 5/5. Arbetsgruppsmötet 3/2 

genomförs på inst f Reglerteknik. 

 

8. Presentation – projekt breddad rekrytering LU 

Leif Bryngfors (LB) presenterade projektet breddad rekrytering vid LU. Arbete 

med breddad rekrytering var aktuell för ett par är sedan varpå planer togs fram 

för arbetet med breddad rekrytering, dessvärre tog pengarna slut. På riksplan 

har det via UHÄ framförts behov av inventering vid högskolorna avseende 

arbete med breddad rekrytering av studenter. Pågående projekt ska genomföras 

under sex månader. Projektledningen består av LB (projektledare) och av 

Gunilla Carlecrantz (projektkoordinator).Målet med projektet är bl a en 

inventering av pågående arbete med breddad rekrytering inom LU (både 

centralt och på fakultetsnivå) men också att ligga till grund för insatser som 

kan sammankopplas med ”track it” projektet inom LU. I projektet ses även 

begreppet ”breddad rekrytering” över – vad läggs i begreppet breddad 

rekrytering? Arbetet kommer även att omfatta benchmarking mot Uppsala och 

Göteborgs och internationellt samt samarbete på regional nivå. Förslag på en 

organisation för hur arbetet ska hanteras framöver ska också tas fram. 
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Tidsaspekt är 2015-2019 med uppföljning efter två år. 

 

9. Övrigt 

 BR lämnade en återkoppling från årets nationella 

jämställdhetskonferens (2014). Det saknades forskare vid konferensen. 

BR berättade bl a om att man utgått från tre företagsledares erfarenhet 

(samtliga män), den med längst erfarenhet hade 30års erfarenhet – 

”män gynnar män”! I Malmö har det gjorts försök med att bjuda in 

män för att prova på att arbeta inom vården (jfr m flickor på teknis), 

upplägget har medfört en månads sommarjobb med en veckas (studie-) 

besök inom vården. Samtidigt framfördes uppgifter att kvinnor tar över 

inom högskolesektorn mhs till ökat antal kvinnor generellt. Vidare 

diskuterades normkritisk undervisning och motstånd från lärare, 

arbetet har pågått under flera år vid Linköpings universitet. Viktigt 

med stöd från rektor och ledning vid aktuella lärosäten 

 

10. Nästa möte:  

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

 

Lund 2014-12-05 

 

 

 

 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


