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1. Mötesformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare. 
 

2. Presentation: ”Hur påverkar externa satsningar LTHs 
värdegrundsarbete”.  
Inställd 
 

3. Avstämning: Barnboksprojektet ”Inga Ingenjör”: 
AP inledde med att uppdatera ledningsgruppen med vad som hänt sedan senaste 
avstämningen bl a är avtalet med förlaget ”Fri tanke” är klart. Sättning har 
gjorts, komplettering och feedback, ny omarbetad version. Deadline är satt till 
20 mars med planerad tryckning i juni. Arbete med framsidan och titel. 
Workshop är inplanerad på Malmö Stadsbibliotek 18/4. Release är planerad till 
augusti/september 2015, i samband med releasen kommer boken att levereras 
till LTH, Vattenhallen och utvalda skolor. Möjlighet att delta på bokmässan i 
Göteborg ska undersökas. Avslutning, avgränsningar och slutredovisning. LTH 
kommer att få möjlighet att granska underlaget innan det går vidare till förlaget. 
Förlaget kommer att bistå med distribution av boken. Idéer om lansering av 
boken diskuterades. Förslag som nämndes var bl a bokrelease på Vattenhallen 
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och i samband med kulturnatten. Vidare diskuterades hur den slutgiltiga 
granskningen ska genomföras. AP kommer att skicka över en sammanfattning 
på projektavstämningen. AP avslutade med följande frågor till ledningsgruppen: 
Hur vill ni att den slutgiltiga granskningen ska ske av boken? Vill någon bidra 
på något sätt till projektet? Vill ni att jag sänder över dokumentet till er? 
(projektavstämningen har efter mötet inkommit och kommer att bifogas 
minnesanteckningar) 

 
4. Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

5. Meddelande/information 
• JoL ledningsgrupp LU. AM informerade att ny ledning utsetts, mer 

information kommer. 
 

6. Jämställdhetsbokslut 
Utkast på jämställdhetshetsbokslutet för 2014 har inför mötet skickats ut till 
ledningsgruppen. JA gick igenom bokslutet. Tillägg och ändringar noterades bl 
a tillägg avseende arbete med studentrekrytering och TLHS JäLM aktiviter. JA 
reviderar bokslutet, deadline är 12/3. 
 

7. Övrigt 
• Återkoppling av arbetet med ingångslöner för doktorander (SM) 
• EWS: HN informerade om EWS (early warning system) och möjlighet 

att använda underlaget i JäLM arbetet 
• MB lyfte fråga som inkommit från en av TLTHs 

likabehandlingsombud avseende ansökan om ekonomiskt stöd i 
samband med pubkväll. Vilka riktlinjer finns för ansökan om 
ekonomiskt stöd. Ekonomiskt stöd avseende pubkväll får bedömas från 
fall till fall. Stöd till t ex föredragshållare med inriktning på JäLM 
frågor och nätverkande kan ev godtas (t ex tema kväll) däremot inte 
stöd som går till alkohol motsvarande. En diskussion följde. 
Övergripande riktlinjer återfinns i LTHs handlingsplan för JäLM, ett 
förtydligande bör tas fram. 

• Fråga om ersättningsnivå i samband med projektet LiseMeitner ver 2.0 
har inkommit. Vad gäller om aktuell omfattning för en gästprofessor är 
10-25-10 % över de tre år som stödet betalas ut? Efter en diskussion 
fastställdes att stödet kan utgå från en genomsnittlig omfattning för 
aktuell förordande period dvs så längden genomsnittet inte överstiger 
20 % (vilket utgör maxgräns för ersättningen. Utifrån ovanstående 
exempel skulle ersättningen betalas ut för för ett snitt på 15 % 
omfattning per år under en tre årsperiod. 

• Hur ska man hantera sexuella trakasserier och arbetsmiljöansvaret? LH 
lyfte frågan om stöd avseende arbete med sexuella trakasserier. Finns 
det en handlingsplan motsvarande som prefekter/institutioner kan utgå 
från? En diskussion följde. I diskussionen nämndes att stöd finns från 
både studerande- och doktorandombudsmännen. Arbetsgivaren är inte 
tydlig med vad man får och vad man inte får göra. Vidare framfördes 
att fackliga representanter inom LU ifrågasätter studenters anonymitet. 
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AM och SM får i uppdrag att följa upp frågan. (Direkt efter 
ledningsgruppsmötet genomfördes ett möte med sektionen personals 
nya kontakt för lika villkors frågor inom LU, hon informera att arbete 
med en handlingsplan för ovanstående frågor pågår, närvarande från 
LTH var AM och JA) 

• JäLM och ledarskapsuppdrag motsvarande inom LTH. Inför 
kommande arbete (2015) med utnämning av ledamöter till LTHs 
nämnder bör det tas fram JäLM riktlinjer (policy). Bakgrunden är den 
snedfördelning som återfinns i dagens nämnder men också den kritik 
som inkom efter senaste arbetet med nomineringar och utnämningar av 
ledamöter. Exempel är att det i nuvarande forskarutbildningsnämnder 
inte finns en enda kvinnlig ledamot. En diskussion följde - det kan med 
hänsyn till rekryteringsgrunden vara svårt att få helt jämställda 
grupper, varpå ett första steg är att det åtminstone ska vara en 
representativ representation i nämnderna. Frågan kommer att följas 
upp under våren. 

• Vid nästa ledningsgruppsmöte kommer arbetet med urval av sökande 
till Lise Meitner ver 2.0 att påbörjas. Sista ansökningsdag är 31/3-
2015. 
 

8. Nästa möte:  
1/4, kl 13:15-15:00. Plats: Kårhuset/LTHs kansli, rum Smörlycka 

 
Lund 2015-03-19 

 
 
 
 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


