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Närvarande ledamöter: 
Annika Mårtensson (AM) Mötesordförande 
Jeffrey Armstrong (JA) Sekreterare 
Sonja Meiby (SM) 
Hanna Nilvall (HN) 
Micaela Bortas (MB), VKOS TLTH 
Yujing Li (YL), WINGS 
 
Övriga närvarande: 
Monica Almqvist (MA) 
Björn Regnell (BReg) 
 
Frånvarande ledamöter: 
Bodil Ryderheim (BR) 
Lovisa Björnsson (LB) 
Lars-Henrik Ståhl (LHS) 
Ingrid Svensson (IS) 
Kajsa Ahlgren (KA) 
 
Projektavstämning: konceptutveckling – programmering och interaktiv 
elektronik.  
Projektet har erhållit ekonomiskt stöd från JäLM i tre år. BReg återkopplade 
projektets aktiviteter under det senaste året samt de framgångar projektet haft. 
Projektets målgrupper är bl a elever och lärare. BReg återkopplade att det finns 
skolor som på försök ska införa programmering i läroplanen, detta har även gjorts 
på skolor i Storbritannien. BReg berättade att det upplevts som positivt att projektet 
haft JäLM medel och framförde att det skulle vara uppskattat med ytterligare ett års 
finansiering. En diskussion genomfördes. Ledningsgruppen för JäLM är överlag 
positiv till projektet och kan tänkas bidra med ytterligare ett års finansiering. För 
beslut behöver BReg inkomma med beskrivning inkl budget för kommande års 
(2015/2016) upplägg av arbetet med konceptutveckling programmering. JA 
meddelar BReg om behovet av komplettering. 
 
Presentation av: Ny ledamot 
Yujing Li (YL) ny ledamot och som representerar WINGS, presenterade sig. YL är 
till vardags hemmahörande som forskare på inst f bygg och miljö. 
 
1. Mötesformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare. Mötet genomfördes på 
engelska. 

2015-05-06 

 

1 

Dnr  

Minnesanteckning 

http://www.lth.se/


JäLM vid LTH Minnesanteckningar 2 
 
 2015-04-01 Dnr  
  

 
2. Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

3. Meddelande/information 
• Urval och beredning av ansökningar för Lise Meitner ver 2.0 genomfördes 

22/4, protokoll och beslut om urval ska upprättas. 
• Ny likabehandlingsplan från LU (punkt 7 utgick) 

 
4. Återkoppling från arbetsgruppsmöte 5/5 

JA återkopplade från AG mötet 5/5. Mötet genomfördes på fysiska 
institutionen och uppslutningen var mycket god. Vid mötet presenterades bl a 
fysiska institutionen och dess JäLM arbete av Per Kristiansson, därefter 
återkopplade Bodil Ryderheim från vårens Flickor på Teknis. Erik Andersson 
tog upp frågan om rekryteringssatsningar och hänvisade bl a till KTHs 
satsningar som KTH Giants och Tekla. En diskussion genomfördes i AG varpå 
förslag om att det ska sättas samma en arbetsgrupp för att identifiera vilka 
aktiviteter som genomförs vid LTH samt till vilka målgrupper som 
aktiviteterna riktar sig till. JA kommer att vara sammankallande för denna 
grupp. Slutligen återkopplade respektive institutionsrepresentant aktuella JäLM 
aktiviteter vid respektive institution. Nästa möten kommer att hållas efter 
semesteruppehållet. 
 

5. Jämställda löner? 
information lämnades med hänsyn till artiklarna i SDS om ojämställda 
professorslöner. Information även lämnats till LTHs prefekter. 
 

6. Övrigt 
• WINGS ansökan om stöd (YL). YL informerade om kommande 

seminarie och behov av stöd avseende priser. En förfrågan kommer att 
skickas ut från WINGS. 

• Förslag – mötesdagar hösten 2015. Höstens JäLM möten kommer att 
genomföras första onsdagen varje månad kl 13:15-15:00 dvs om inget 
annat anges. Följande dagar och tider gäller för hösten 2015: 

2 sept, kl 13:15-15:00. Plats: prel Nya Smörlyckan 
7 okt, kl 13:15-15:00. Plats: prel Nya Smörlyckan 
4 nov, kl 13:15-15:00. Plats: prel Nya Smörlyckan 
2 dec, kl 13:15-15:00. Plats: prel Nya Smörlyckan 
14 jan, kl 13:15-15:00. Plats:prel Nya Smörlyckan 

 
7. Nästa möte:  

6/5, kl 13:15-15:00. Plats: Kårhuset/LTHs kansli, rum Smörlycka 

 
Lund 2015-05-06 

 
 
 
 

Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


