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 Närvarande 

Kjell Jonsson 

Jeanette Lövqvist 

Karin Ågren 

Ieva Eriksson 

Barbara Giles 

Katarina Hamberg 

Irene Sedlacek 

Mimmi Alm 

Irma Olofsson 

Andrea Hermansson      

Prorektor, ordförande 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Humanistiska fakulteten 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Medicinska fakulteten 

ST 

SEKO 

Umeå studentkår 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av  

-Styrelsebeslut om förlängning av planen för jämställdhet och 

likabehandling  

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Mimmi Alm jämte ordförande att justera 

dagens protokoll 

3 Föregående protokoll Inga synpunkter, protokollet läggs till handlingarna 

4 Organisation lika villkor 

 

- Rådets uppdrag 

-Förslaget handläggare och 

företrädare lika villkor vid 

Umeå universiet 

Rådets uppdrag: 
Rådet diskuterade förslaget på uppdragsbeskrivning och beslutade 
att anta förslaget efter vissa justeringar i skrivningen. 
Uppdragsbeskrivningen läggs ut på hemsidan samt i förslaget 
avseende organisering av arbetet med lika villkor 

Förslaget handläggare och företrädare lika villkor vid 
Umeå universitet: 
Rådet föreslår att vi utgår ifrån det förslag som gick ut på remiss. 
Rådet uppdrar till samordnarna att göra vissa förändringar och 
förtydligande i förslaget utifrån remissvaren. Rådet föreslår också 
att det läggs till en bilaga till förslaget där vi möter de synpunkter 
som kommit fram i remissvaren. 
 
Karin Ågren skriver, utifrån rådets synpunkter och förväntningar, 
ett förslag på skrivning avseende samordnarnas roll och uppgifter. 

Det nya förslaget skickas ut för påseende till deltagarna i rådet. 

5 Planearbetet Tre stycken rådslag kring lika villkor kommer att hållas. Inbokade 

datum för rådslagen är: 

3 maj kl 10-12, Triple helix 

8 maj 13-15, MA 136 
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14 maj kl 13-15, S512 

6 Styrelsebeslut om 

förlängning av planen för 

jämställdhet och 

likabehandling 

Styrelsen beslöt 130416 att förlänga Planen för jämställdhet och 

likabehandling till april 2014. Tidsplaneringen är den att en ny plan 

ska finnas framme till årsskiftet för att sedan gå på remiss. 

 

Vid protokollet  
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Mimmi Alm 

Justeras 

 

 

 

Kjell Jonsson 

Ordförande 

 

 


