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1. Mötesformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare. 

 

2. Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 

 

3. Meddelande/information 

 Ledningsgruppen för JäLM återfinns numera i LTHs arbetsordning 

 Kajsa Widén på sektionen personal har slutat (pension), ersättare har 

rekryterats 

 JäLM statistik kommer att tas fram en gång i kvartalet. LTH har vid 

årskiftet (utrdrag) 15,5 % kvinnliga professorer, 27 % kvinnliga 

universitetslektorer samt 41 % kvinnliga biträdande universitetslektorer 

 Deadline för jämställdhetsbokslut – 2015-02-28 

 Missvisande artikel i tidningen Lundagård avseende bidrag till WINGS 

 

4. Ansökan om medel 2 – de sista bastionerna – inga farliga kvinnor här… 

En ansökan om ekonomiskt stöd har inkommit från BR avseende sponsring av 

”8 mars” eventet ”De sista bastionerna – inga farliga kvinnor här…”. Eventet 

genomförs på internationella kvinnodagen och arrangeras av professor Gunilla 

Jarlbro. En diskussion om ansökan fördes varpå det beslutades att LTH kan 

bidra med 25000 kronor till årets event (2015). Ett villkor är dock att LTH ska 

synas som sponsor på t ex inbjudan och program (enligt LTH:s 
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kommunikationsavd riktlinjer). Separat beslut ska skrivas. 

 

5. Ansökan om medel 1 - TLTH 

En ansökan om ekonomiskt stöd för vårens likabehandlingsevent har inkommit 

från TLTH. MB informerade om eventet samt förslag på gästföreläsare och 

kostnad. TLTH söker bidrag på 37500 kronor (inkl moms) för stöd avseende 

kostnaden för föreläsaren Nour el Rafai. Föreläsningen kommer att vara på 40 

minuter samt tid för frågor (sammanlagt ca 60 minuter). Inriktningen på 

föreläsningen kommer att vara normer och normkritik. I samband med eventet 

är det även tänkt att marknadsföra likabehandlingsombuden vid sektionerna. 

En diskussion om ansökan fördes varpå det beslutades att LTH kan bidra med 

30000 kronor (inkl moms) för aktuellt event. Separat beslut ska skrivas. 

 

6. Avstämning – projektet Inga Ingenjör 

Inför avstämningen har projektledarna för Inga Ingenjör inkommit med en 

skriftlig rapport avseende projektstatus. Projektet arbetar bl a i nuläget med att 

teckna avtal med ett bokförlag, vidare har workshop med Malmö stadsbibliotek 

bokats in under våren 2015. Planer inför kommande release av boken pågår 

också bl a förteckning över skolor till vilket boken kommer att delas ut samt 

bokrelease vid Vattenhallen. Nästa avstämning är preliminärt satt till början av 

mars 2015. 

 

7. Avstämning – projektet rekrytering av gästprofessorer och adjungerade 

professorer 

Möte med rekryteringsnämnden genomfördes 9/1 varpå bakgrunden för 

projektet presenterades. Fokus för mötet var dock handläggningsprocessen. 

Vid mötet föreslogs en två stegs process varpå deadline för ansökan och urval 

ska genomföras, de som väljs ut baserad på givna kriterier ska därefter prövas 

för professur. Prövning och tillsättning av professurerna genomförs utifrån 

gällande regelverk. JA håller på att renskriva handläggningsprocessen, 

inriktning är att information och inbjudan ska kunna skickas ut i början av 

februari. Preliminär deadline för ansökan blir antingen 15 mars eller 1 april. 

Mer information lämnas nästa ledningsgruppsmöte 4/2. 

 

8. Etik i grundutbildningen? 

AM framförde att det finns behov av att få in etik i utbildningsprogrammen. 

Lärare måste engageras – hur får man läraren att bli insatt? IS arbetar med 

frågan på medicinsktekniska programmet.  Arbetet med etik i 

utbildningsprogrammen utgår i nuläge ofta från den enskilda lärarens intresse. 

Inriktning på etik frågan bör vara både på teknisk såväl som mellan mänsklig 

nivå. Hänvisning gjordes bl a till KTH som anställt en egen filosofiprofessor. 

Det finns ett behov av ett utbildningspaket både för lärare och studenter. 

Forskningsetiska nätverket inom LU nämndes – IS sitter med som representant 

för LTH. 
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9. Övrigt 

 Frågan från DO har inkommit om LTH kan vara med och testa ett e-

utbildningsprogram för arbete med studenters lika rättigheter och 

möjlighet inom högskolan. Utbildningen är riktad både till studenter 

och anställda. Utbildningen är kostnadsfri och upplagd som ett 

”smörgåsbord” varpå deltagaren kan välja den eller de delar som berör 

aktuell verksamhet. Vid mötet beslutades att LTH kan i begränsad 

utsträckning vara med och testa e-utbildningen. 

 

10. Nästa möte:  

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

 

Lund 2015-01-21 

 

 

 

 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


