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  Närvarande beslutande 
Kjell Jonsson 

Yvonne Andersson 

Karin Ågren 

Ieva Eriksson 

Katarina Hamberg 

Peder Tjäderborn 

Anna Swärd Bergström 

Charlott Nyman  

Emma Strömberg 

Övriga 
Jeanette Lövqvist 

Agnes Lundgren 

Cecilia Wagenius 

Caroline Karlsson  

Ordförande 

Vice ordförande §§ 1-5 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Humanistisk fakultet 

Medicinska fakulteten 

Förvaltningen 

UB 

SACO 

Umeå studentkår, §§ 1-7 

 

PoU, Samordnare 

PoU, Samordnare 

Umeå studentkår §§1-5 

Förvaltningen 

  

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragslistan fastställs efter att punkterna 6 och 8 byter 

plats med punkterna 4 och 5. 

 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Karin Ågren jämte ordförande att 

justera dagens protokoll. 

 

3 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

4 Budget Yvonne Andersson redogör för intäkter och kostnader 

kopplade till kontot, lika villkor för aktiviteter under 2014. 

Yvonne Andersson informerar vidare att hon i maj lämnat 

budgetäskande för 2015 avseende lika villkor och att det 

kommer att behandlas i budgetprocessen i september. Rådet 

diskuterar utfallet för 2014 samt behoven av 

kompletterande underlag till budget i förhållande till 

aktivitetsplanen. Rådet beslutar 

 att lägga in ett extra sammanträde i augusti  

 att uppdra till samordnarna att upprätta förslag till 

budget för återstoden av 2014 till nästa möte och 



 

Rådet för lika villkor 
 

Protokoll 
2014-06-04 

Sid 2 (4) 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

 att uppdrag till samordnarna att kostnadsberäkna 

aktiviteterna som förslås i planen för lika villkor för 

2014-2015 till nästa möte. 

 

5 Granskning av Umu:s 

jämställdhets- och 

likabehandlingsarbete 

 

Yvonne Andersson redogör för revisionsrapporten och 

universitetsledningens revisionssvar och rapporterade från 

dagens universitetsstyrelsesammanträde att styrelsen vill att 

jämställdhetsindikatorer tas fram och att det även ska finnas 

indikatorer för utbildningsområdet. Rådet noterar att rektor 

vid universitetsstyrelsens sammanträde den 4 november 

2014 ska återkomma med rapportering avseende 

jämställdhetsaindikatorer. Rådet beslutar  

 att ta upp frågan vid rådets nästa möte då protokoll 

från universitetsstyrelsen finns tillgängligt. 

 

 

6. Handledning för 

företrädare och 

handläggare för lika 

villkor 

Jeanette Lövqvist föredrar ärendet. Dokumenten kommer 

att läggas upp på intranätet och tanken är att synpunkter 

samlas in löpande och tas upp i rådet för beslut, en gång per 

halvår. Rådet beslutar 

 att efter vissa ändringar fastställa handledningarna 

med dagens datum och att handledningarna biläggs 

protokollet för bättre spårbarhet (bil 1) samt  

 att Handledning för företrädare och handläggare för 

lika villkor tas upp på nytt på rådsmötet i december 

2014.  

 

7. Rådets 

sammansättning 

Ordförande föredrar ett förslag på ändrad sammansättning 

av rådets ledamöter. Rådet diskuterar förslaget och beslutar  

 att föreslå Rektor att mandattiden för nuvarande 

ledamöter i rådet förlängs till och med 2014-09-30 

för att ge rådet möjlighet att ytterligare bereda 

förslaget samt 
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 att uppdra till samordnarna att tillskriva rektor med 

begäran om förlängd mandattid.  

8.  Kartläggning av 
utbildningsbehovet 

Jeanette Lövqvist föredrar ärendet. Frågan om 

utbildningsbehov har varit uppe på nätverksträffarna för 

handläggare och företrädare för lika villkor och en lista har 

sammanställts av förslag på åtgärder. Råder diskuterar 

frågan och beslutar  

 att uppdra till samordnarna att gå igenom listan, 

stämma av mot aktivitetsplanen och lägga till 

eventuella aktiviteter samt 

 att behandla den reviderade listan i samband med 

budgetdiskussionerna för 2014 och 2015 vid 

augustimötet.   

9. Datum för höstens möten Jeanette Lövqvist föredrar ärendet. Rådet beslutar  

 att fastställa följande sammanträdestider för hösten  

17/9 kl 13-16  

16/10 kl 13-16  

14/11  kl 9-12 

12/12 kl. 9-12 och  

 att uppdra till samordnarna att skicka en förfrågan 

om mötestid i augusti. 

 

   

 

Vid protokollet  

 

 

 

Jeanette Lövqvist 
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Justeras 

 

 

 

Karin Ågren 

Justeras 

 

 

 

Kjell Jonsson 

Ordförande 

 

 


