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Strategigruppen för lika villkor sammanträder
Tid:

Tisdagen den 2017-05-09 kl. 15:00-17:00

Lokal:

Hus D, konferensrum B (Campus Valla)

Närvarande:
Folke Sjöberg
Kajsa Holmgren Peterson
Katarina Eriksson
Vivian Vimarlund
Maria Wallgren
Linnéa Lundström
Ina Jansson
Johanna Forsell
Desirée Ljungcrantz

Ordförande/Prorektor
Medicinska fakulteten
Resursgrupp funktionsnedsättning
Tekniska fakulteten
Filosofiska fakulteten (ersätter Karin Axelsson)
StuFF
LinTek
HR-specialist, lika villkor
Koordinator Equitas

Ej närvarande:
Andreas Motel-Klingebiel Resursperson ålder
Caroline Kelly
Resursgrupp jämställdhet & genus
Ulrica Engdahl-Tollin
Resursgrupp sexuell läggning och könsidentitet/uttryck
Axel Lund
Consensus
Vakant
Resursgrupp Etnicitet/Religion

Justeras datum: __________________

Johanna Forsell
(sekreterare)
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1.

Meddelanden
-

2.

3.

4.

Föregående protokoll, inga kommentarer.
Avtackning av nuvarande och tidigare ordförande i SLV, Folke Sjöberg och
Karin Fälth-Magnusson sker den 14/6.

Equitas
-

Presentation av ny koordinator för jämställdhetsintegreringsarbetet, Desirée
Ljungcrantz.

-

Genomgång av nytt förslag till handlingsplan för LiU:s
jämställdhetsintegreringsarbete, som utifrån rekommenderade ändringar
föreslås utgöra LiU:s handlingsplan för jämställdhetsintegreringsarbetet under
2017-2019. Handlingsplanen skickas efter beslut av rektor in till Nationella
Sekretariatet för genusforskning den 15/5.

Aktiva åtgärder
-

Information om nytt beslut avseende handlingsplaner för arbetsmiljö och lika
villkor.

-

Johanna Forsell informerade även om:
- kommande workshop om aktiva åtgärder för ledamöter från samtliga
resursgrupper (29/5 kl.13:15-15:45).
- kommande workshop om arbetet med aktiva åtgärder för HR-konsulter, lika
villkorsombud och chefer (14/6 kl.13:15-16:00).
- Ny mall för handlingsplan och nya instruktioner för arbetet har arbetats fram
och kommer att utgöra ett stöd för kommande aktivt åtgärdsarbete vid LiU.

Lika Villkors webbutbildning
-

Genomgång av planerat utbildningsupplägg. SLV:s förslag om bl.a. rättvis
fördelning av samtliga diskrimineringsgrunder i olika exempel och
ordningsföljden för utbildningens olika moment kommer att beaktas och tas
med i det fortsatta arbetet. Inspelning av två föreläsningar kommer att
genomföras under juni. En kort film med en introduktion till Lika Villkor
kommer att utgöra den första delen av utbildningen.
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Övriga frågor
-

Vid strategidygnet i Rimforsa (20-21/6) så kommer
jämställdhetsintegreringsarbetet att prioriteras.
Genuslektorer och föreståndare för Forum för genusvetenskap och
jämställdhet föreslås bjudas in.
Samtliga ledamöter i SLV ombeds meddela Johanna Forsell deltagande samt
ev. kostönskemål. Program för strategidygnet kommer att komma i god tid.

Enligt uppdrag
Johanna Forsell

