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 Närvarande 

Kjell Jonsson 

Jeanette Lövqvist 

Sylvia Orädd 

Karin Ågren 

Ieva Eriksson 

Barbara Giles 

Irene Sedlacek 

Mimmi Alm 

Andrea Hermansson  

Irma Olofsson 

Emma Strömberg                  

Prorektor, ordförande 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Humanistiska fakulteten 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

ST 

SEKO 

Umeå medicinska studentkår 

Umeå studenkår 

Umeå studentkår 

 

ÄRENDE BESLUT/ÅTGÄRD 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs. 

 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Ieva Eriksson jämte ordförande att 

justera dagens protokoll 

3 Föregående protokoll Rådet beslutar att med justeringar lägga protokollet till 

handlingarna. 

4 Organisering och ombud 

för lika villkor 

Förslagen diskuterades.  

Rådet beslutar att efter tillägg i skrivningarna, föra förslaget 
gällande organisering och ombud för lika villkor, samt förslaget 
gällande rådets uppdrag, vidare till rektorsbeslut. Fortsatt 
utveckling av organisationen för arbetet med lika villkor sker i 
samband med planearbetet. 

5 Rådet för lika villkor- 

uppdrag och deltagare. 

Information om ärendets 

status. 

Förslaget på rådets deltagare med utökningen av ledamöter från 

universitetsbiblioteket och förvaltningen, har behandlats i CSG 

den 13-05-29, och ska vidare till rektorsbeslut.  

 

6 Information från 

studiebesök vid Uppsala- 

och Linköpings universitet. 

Jeanette Lövqvist och Sylvia Orädd informerade från deras 

besök vid enheten för lika villkor på Uppsala universitet, samt 

från besöket med koordinatorerna för lika villkor vid 

personalenheten på Linköpings universitet. Sammanfattande 

intryck från besöken är att framgångsfaktorer vid dessa 

universitet är en väl fungerande och förankrad organisering av 

arbetet för lika villkor, en pådrivande och tydlig ledning med 

likavillkors frågor, studenternas inflytande, samt en god budget 

för arbetet. 
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7 Redovisning från rådslagen Karin Ågren sammanfattade de samlade intrycken från 

genomförda rådslag. Tre rådslag genomfördes med ca 15-18 

deltagare vid vartdera tillfället. Anteckningar och sammandrag 

från råden kommer att skickas ut till deltagarna samt läggas ut 

på hemsidan. 

8 Uppföljning av Plan för 

jämställdhet och 

likabehandling vid Umeå 

universitet, 20120401-

20130630. 

 

Rådet gick igenom aktivitetsplanen och föreslog ändringar 

avseende tid för aktiviteternas avslut och status.  

9 Information om planerad 

utbildning hösten 2013 

 

Den 24 september 2013 erbjuds utbildning till ombud samt 

rådet för lika villkor och övrig personal som arbetar med dessa 

frågor. Utbildningen sker i regi av UCGS. Separat inbjudan 

kommer att skickas ut. 

10 Övriga frågor - Umeå studentkår tar upp frågan om att en diskussion 

borde föras kring vilka konsekvenserna blivit av att 

Umeå universitet under en längre period varit utan en 

gällande plan samt organisering för arbetet med lika 

villkor. 

 

- Föreslagna tider för hösten möten: 

               ons 21/8  13-16 

               ons 18/9  13-16 

               ons 23/10 13-16 

               tor 28/11 13-16 

               ons 18/12 13-16 

11 Sammanträdet avslutas Ordföranden avslutar sammanträdet kl 11.15 

 

Vid protokollet  

 

Sylvia Orädd 

 

 

Justeras  Justeras 

Ieva Eriksson  Kjell Jonsson 

  Ordförande 


