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Närvarande 

Kjell Jonsson 

Jeanette Lövqvist 

Lina Rolén Nordin 

Barbara Giles 

Karin Ågren 

Ieva Eriksson 

Katarina Hamberg 

Peder Tjäderborn 

Irene Sedlacek 

Ann-kristin Olovsson 

Emma Strömberg 

Fanny Zetterlund  

Ordförande 

PoU, Samordnare 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Humanistiska fakulteten 

Medicinska fakulteten 

Förvaltningen 

ST 

SEKO 

Umeå studentkår 

Umeå medicinska studentkår 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av:  

- Umeå Studentkår, tema jämlikhet, jämställdhet och 

likabehandling 

-Budget 

- Vetenskapsrådets rapport om 

jämställdhetsobservationer 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Irene Sedlacek jämte ordförande 

att justera dagens protokoll 

3 Föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna med tillägget att 

skrivningen under punkt 5 måste ändras. 

4 Information om utbildning Temadagen om kritiskt förhållningssätt till jämställdhet 

genomfördes den 24 september. Två ytterligare 

utbildningar kommer att ges under hösten. RFSL 

kommer att hålla en utbildning om HBTQ-frågor och 

bemötande den 21 november och den 28 november 

kommer Diskrimineringsombudsmannen (DO) att hålla 

en utbildning om diskrimineringslagen och 

diskrimineringsgrunderna. 

 

Rådet föreslår att ytterligare utbildningstillfällen bör 

arrangeras under våren 2014.  

 

När den nya planen och den reviderade 
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Ärende Beslut/Åtgärd 

handläggningsordningen är fastställda bör rådet 

arrangera några informationstillfällen för företrädarna- 

och handläggarna för lika villkor samt USSR och 

AMK. 

5 Plan för lika villkor Problemsammanfattningen presenterades. Därefter 

följde en diskussion om utkastet till plan för lika 

villkor. Rådet föreslår att alla deltagare får nya utkast 

löpande och att synpunkterna skickas till alla för att 

undvika att vi under mötena lägger för mycket tid på 

formalia/stavfel/formuleringar och språk. 

6 Umeå Studentkår, tema 

jämlikhet, jämställdhet och 

likabehandling  

Umeå studentkår informerar att de har temat jämlikhet, 

jämställdhet och likabehandling för verksamhetsåret 

2013/2014. Umeå studentkårs styrdokument för 

temaområdet distribuerades vid mötet.  

 

Umeå studentkår informerar också om att de ska hålla 

två utbildningar, ett tillfälle om sexuella trakasserier 

och ett tillfälle om mobbning och trakasserier. 

7 Budget När fastställs budgeten? Samordnarna undersöker och 

återkommer med mer information till nästa rådsmöte. 

8 Vetenskapsrådets rapport om 

jämställdhetsobservationer 

Karin Ågren informerar om rapporten, 

Jämställdhetsobservationer i ett urval av 

Vetenskapsrådets beredningsgrupper 2012, samt om 

Eva Marks arbete med bedömningar av ansökningar. 

Karin föreslår att rådet bör bjuda in någon/några av 

författarna och anordna ett seminarium för att 

uppmärksamma rapporterna. Skulle kunna vara en 

aktivitet under målet att utbilda anställningskommittéer. 

Karin skickar ut Vetenskapsrådets rapport till alla i 

rådet. 

 

Vid protokollet  

 

 

 

Jeanette Lövqvist 
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Justeras 

 

 

 

Irene Sedlacek 

Justeras 

 

 

 

Kjell Jonsson 

Ordförande 

 

 


