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Närvarande 

Kjell Jonsson 

Jeanette Lövqvist 

Karin Ågren 

Ieva Eriksson 

Barbara Giles 

Katarina Hamberg 

Peder Tjäderborn 

Anna Swärd Bergström 

Irene Sedlacek 

Inger Ekman 

Emma Strömberg 

Andreas Sandström      

Ordförande 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Humanistiska fakulteten 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Medicinska fakulteten 

Universitetsförvaltningen 

Universitetsbiblioteket (UB) 

ST 

SACO 

Umeå studentkår 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av  

- Sammanställning av rådsslagen och förslag till aktiviteter 

- Skyltar på dam- och herrtoaletterna 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Barbara Giles jämte ordförande att justera 

dagens protokoll 

3 Föregående protokoll Inga synpunkter, protokollet läggs till handlingarna 

4 Remiss, rekryteringsmål 

för en jämnare 

könsfördelning bland 

professorer 

Rådet diskuterade remissen och har följande synpunkter: 

 

Räcker det att varje universitet sätter sina egna rekryteringsmål för att 

få fart på arbetet? Rådet för lika villkor ställer sig tveksam till att 

använda rekryteringsmål det enda effektiva verktyget för att 

åstadkomma en jämnare könsfördelning bland professorerna. Om 

regeringen uttalar att förändringarna sker för långsamt borde den 

också överväga mer proaktiva åtgärder, tydligare styrning och 

ekonomiska incitament för att stimulera jämställdhetsarbetet.  

 

Rådet betonar att det är viktig att ta hänsyn till olikheterna mellan 

fakulteterna 

 

Autonomireformens avreglering och inskränkningar i rätten att söka 

befordran till professor, vad får det för konsekvenser? Finns en stor 

risk att antalet professorer minskar och därmed också andelen och 

antalet nya kvinnliga professorer. 

 

En arbetsgrupp bestående av ordförande, Kjell Jonsson, Karin Ågren 

samt Jeanette Lövqvist tar med sig rådets synpunkter och 
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samanställer rådets remissvar. 

5 Budget Förslaget på budget diskuterades. Rådet har önskemål om att ett 

separat konto upprättas för driftsmedel och att det är rådet som 

förfogar och beslutar över dessa pengar. Jeanette tar med sig frågan 

till personalenheten. 

6 Höstens utbildningar Den 24 september kommer det att hållas en temadag om kritiskt 

förhållningssätt till jämställdhet. Målgruppen är de som arbetar med 

frågor om jämställdhet och likabehandling. Rådet tycker det vore bra 

om utgångspunkten kunde vara rådets förslag på organisation. 

Jeanette tar med sig frågan till Malin Rönnblom på UCGS. 

 

En förfrågan om utbildning i Normkritiskt förhållningssätt har 

skickats till RFSL. Förslag på datum är den 21 november. Målgruppen 

är ombuden för lika villkor. 

 

Utbildning i diskriminering och trakasserier - en förfrågan kommer 

att göras till Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

7 Aktuella händelser inom 

området ”lika villkor” 

hösten 2013 

Den nationella konferensen om jämställdhet och likabehandling ges i 
år den 19-20 november vid Mittuniversitetet, Campus Sundsvall.  
Temat är Motstånd och möjligheter. Motstånd i form av den tröghet 

som finns i universitetsvärlden för att inse att alla inte behandlas med 

lika villkor och möjligheter då det med visst mått av insikt går att 

förändra detta. Rådet är överens om att alla deltagare i rådet som har 

möjlighet borde åka. När det gäller kostnaden föreslår rådet att halva 

kostnaden betalas av rådet och andra halvan av arbetsplatsen. De i 

rådet som är intresserad av att åka till konferensen anmäler sig till 

Jeanette. 

 

Rådet föreslår att aktuella händelser, exempelvis konferenser m.m 

borde läggas upp på hemsidan. Samordnarna på POU tar ansvar för 

att detta genomförs. 

8 Sammanställning av 

rådsslagen och förslag till 

aktiviteter 

Karin Ågren har sammanställt diskussionerna som fördes på de tre 
rådslagen i maj månad. Hon har utifrån dessa diskussioner också 
listat några aktiviteter som hon ser som nödvändiga att genomföra.  
 
Anteckningar och sammanställningen kommer att skickas ut till 
deltagarna samt läggas ut på hemsidan. 
 

9 Skyltar på dam- och 

herrtoaletterna 

Emma Strömberg lyfter frågan om skyltar på dam- och herr- 
toaletterna. Hon anser att det vore bättre med könsneutrala toaletter 
och föreslår därför att dessa skyltar tas bor. Rådet skickar frågan 
vidare för utredning till Lokalförsörjningen. 
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8 Höstens mötestider 18 september kl. 13-16 
25 oktober kl. 9-12 
28 november kl. 8.30-11.30 
18 december kl. 13-16 

 

Vid protokollet  

 

 

 

Jeanette Lövqvist 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Barbara Giles 

Justeras 

 

 

 

Kjell Jonsson 

Ordförande 

 

 


