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Närvarande ledamöter: 
Annika Mårtensson (AM) Mötesordförande 
Jeffrey Armstrong (JA) Sekreterare 
Sonja Meiby (SM) 
Hanna Nilvall (HN) 
Bodil Ryderheim (BR) 
Ingrid Svensson (IS) 
Kajsa Ahlgren (KA) 
Lars-Henrik Ståhl (LHS) 
Lovisa Björnsson (LB) 
Micaela Bortas (MB), VKOS TLTH (avgående) 
Yujing Li (YL), WINGS 
 
Övriga närvarande: 
Carolina (C), VKOS TLTH (tillträdande) 
Oscar Svensson (OS) (tillträdande) 
 
Frånvarande ledamöter: 
 
 
1. Mötesformalia 

AM var mötesordförande och JA mötessekreterare. 
 

2. Presentation av: Ny ledamot 
Carolina tillträdande VKOS TLTH samt tillträdande doktorandrepresentant 
Oscar Svensson presenterade sig. OS ska utses av TLTH. 

 
3. Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 
 

4. Information/meddelande 
• Ledningsgrupp för Jämställdhet och lika villkor vid Lunds universitet 

kommer att ha vårens första möte 11/6. Ledningsgruppens struktur har 
arbetats om varpå fakulteterna får bara ha en representant per fakultet. Ny 
ordförande är Anna-Maria Drake vice dekan vid Medicinska fakulteten. 
Representanter i gruppen från LTH är: AM är ordinarie ledamot och JA 
suppleant. Från TLTH sitter MB med som studerande representant. 

• Ekonomiskt stöd för JäLM aktiviteter från LU 2015 är fyra plus fyra 
miljoner kronor. Fyra miljoner är öronmärkta för Hedda professuren.  

• Beslut om LiseMeitner ver2.0 finns. Information har skickats ut till berörda 
institutioner och kontaktpersoner. 

• Artiklar i senaste numren av LUM och LTH nytt om JäLM projekt som 
sponsrats av JäLM medel från LTH. Avser artiklarna om ”skapa din 
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framtid” med inriktning på breddad rekrytering, konceptutveckling ”lär dig 
programmera” och barnboksprojektet ”Inga Ingenjör”. 
 

5. Återkoppling från tre fak JäLM möte 25/5 
AM återkopplade från genomfört tre fakultets JäLM möte. Samtliga tre 
fakulteteter var representerade vid mötet. Syftet med mötet är bl a information 
om vad som pågår vid fakulteterna men också hur fakulteterna kan samverka 
om JäLM frågor framöver. Nat fak informerade bl a att de planerar att 
arrangera en JäLM workshop 2016. Nästa tre fakultetsmöte kommer att hållas 
hösten 2015, med fak är sammankallande. 
 

6. Höstens JäLM aktiviteter och budget 2016 
JA lyfte frågan om vilka JäLM aktiviteter som ska bedrivas hösten 2015, ett 
förslag är om vi kan identifiera ett par till några aktiviteter som ligger till nytta 
för LTH och som vi kan fokusera på. T ex 1-3 aktiviteter som berör 
jämställdhet, 1-3 aktiviteter som berör likabehandling och 1-3 aktiviteter som 
berör mångfald, en diskussion följde i vilket bl a frågeställningar lyftes, 
informations problem, tänkta målgrupper (t ex prefekter, anställda, studenter m 
fl). I samband med diskussion diskuterades bl a: personliga incitament, 
mentorskap, ledningens prioriteringar, våga ifrågasätta, tydliggöra 
rekryteringsvägar, rimliga rekryteringsmål, vad gör vi med de som är i 
systemet? Utöver ovanstående diskuterade även ett par konkreta förslag: 
arrangerandet av en JäLM workshop under hösten 2015 i vilket man med stöd 
av verksamheten kan identifiera lämpliga aktiviteter samt att LTHs ledning 
avsätter en timmer per institution för att diskutera JäLM frågor. Frågan 
kommer att följas upp i samband med nästa JäLM mötet (2/9). I samband med 
fortsatt diskussion 2/9 behöver även arbete med JäLM budget 2016 påbörjas. 
 

7. Övrigt 
• Beslut om finansiering för projektet ”Programmering för alla”. En 

projektbeskrivning för projektet har inkommit. Det beslutas vid mötet 
att projektet ska tilldelas ekonomiskt stöd om 180 000 kronor för 
2015/16. JA skriver beslut. 

• Stilla rum? Värdegrundsarbete? Nollning? Följ upp. 
• Efterlysning: Forum för likabehandlingsfrågor inom LU. Efterlysning 

av forum gäller även för personal som har avsatt arbetstid för arbete 
med JäLM frågor. 

• Omförordnande av KA som ledamot? Förordnande tom 2015-06-30? 
TLTHs representanter följer upp utseende och förordnanden av 
doktorandrepresentanterna KA och OS (tillträdande) för läsåret 
2015/16. Är det möjligt med tre års förordnande? 

•  
8. Nästa möte:  

2 sept, kl 13:15-15:00. Plats: Kårhuset/LTHs kansli, rum (Nya) Smörlyckan 

 
Lund 2015-06-15 
 
 
 
Jeffrey Armstrong, mötessekreterare 


