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2006-02-07

Plats

Styrelserummet 21:410, Kungsbäck, Gävle

Tid

Tisdagen den 7 februari, klockan 13.00 – 15.00

Närvarande
Ordinarie ledamöter
Bo Malmström
Christine Persson
Jennie Johansson
Anna Efverström
Bengt Wirbäck
Margareta Severfeldt
Tommy Gaude
Olle Sköld

ordförande
representant Studentkåren
representant Studentkåren
representant N-inst
adjungerad
representant P-inst, var med under § 27
representant TB-inst
representant förvaltningen

Övriga
Liza Bratt

jämställdhetssamordnare

Ej närvarande
Mathias Sylwan
Mathias Cehlin
Tomas Källqvist
Fereshteh Ahmadi

representant HS-inst,
representant forskarstuderande
representant E-inst,
representant V-inst

Föredragande är ordförande där ej annat anges.

Protokolljusterare

§ 1 Protokolljusterare

Beslut: Jennie Johansson utses att justera protokollet.

Föredragningslistan

§ 2 Föredragn listan

Beslut: Föredragningslistan godkännes.

Föregående protokoll

Beslut: Protokollen från 05-12-06 och 05-09-13 justeras.

§ 3 Föregående
protokoll
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Information/anmälningar

§ 4 Info/anmäln

Föredragande Liza Bratt.

Konferenser
• Liza Bratt närvarar vid Gävleborg Jämt´s nätverksträff i Kilafors 8 – 9
februari, bilaga 1.
Övrigt
• JämStöd – utredning som stöd för jämställdhetsintegrering i staten,
erbjuder utbildning till statliga myndigheter. Liza Bratt tar kontakt med
JämStöd för att eventuellt få hit dem för utbildning av rådet, se bilaga 2.
• HSV-nätverk har sin träff i Stockholm den 30 mars.

Rapport från jämställdhetssamordnaren

§ 5 Rapport fr
jämställd samordn

Föredragande Liza Bratt.
QNOT
Inspirationsseminarier
Jämställdhet/utbildning
Manliga pedagoger/KIVO

Beslut: Rapport nr 30 läggs till handlingarna, se bilaga 3.

Budgetuppföljning – budgetarbete 2006

§ 6 Budgetuppföljning
Budgetarbete 2006

Föredragande Liza Bratt.
Olle Sköld informerar om att budgeten för GEM och nämnder ej är klar, vad
gäller QNOT, KIVO och sommarkursen ”Tjejer i teknik” så kommer nämnder
och UFK att få schablonbelopp som de sedan i sin tur får fördela.

Beslut: Inget beslut i ärendet.

Equal

§ 7 Equal

Föredragande Liza Bratt.
Se §§ 5 och 6. Punkten kommer hädanefter att återkomma som Gävleborg Jämt.

Beslut: Inget beslut i ärendet.

Studentkåren
Föredragande studentkåren.

§ 8 Studentkåren
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Gefle Studentkår har ett åsiktsdokument som har åsikter om bl.a. jämlikhet och
likabehandling. De tycker att det är oacceptabelt att någon diskrimineras.
De anser även att genusperspektiv bör implementeras i all utbildning på
högskolan då de tror att det skulle innebära att vi kan få en mer jämställd
högskola. Detta står under avsnittet Jämlikhet och likabehandling i åsiktsdokumentet. En jämställdhetsplan kommer att tas fram under våren-06.
Vi diskuterade utbildning av faddrarna som är aktiva under nollningen, vore
bra att få in moment som handlar om jämställdhet och likabehandling.

Beslut: Inget beslut i ärendet.

Hur tar vi emot våra utlandsstudenter?

§ 9 Hur tar vi emot våra
utlandsstudenter?

Föredragande Therese Florentine.
De mottagande studenterna får introduktionsdagar, idag finns inget om jämställdhet och likabehandling med men Therese tycker att det vore en god idé att lyfta in
det. Översättning av foldern ”Åtgärdsplan mot trakasserier ………” till engelska
skulle underlätta.

Beslut: Inget beslut i ärendet.

Sommarkurs ”Tjejer i teknik”

§ 10 Sommarkurs ”Tjejer
i teknik”

Föredragande Liza Bratt.
Inga medel för särskilda åtgärder är budgeterande för sommarkursen, medel
måste istället fördelas från budget för UFK.

Beslut: Rådet ger Liza Bratt i uppdrag att kommunicera med Karl-Erik Westergren
om fördelning av UFK´s medel samt kommunicera med Börje Steen på Ljungbergska
fonden om krav på medfinansiering.

Övrigt
• Lönestatistik – könsuppdelad lönestatistik finns att hämta på personalenhetens hemsida, se bilaga 4. Statistiken kommer att analyseras
tillsammans med de fackliga organisationerna.
• Frågan om information från institutioner/enheter som en stående punkt
på dagordningen kom upp.

Beslut: Rådet beslutar att införa information från institutioner/enheter som en
stående punkt på dagordningen. Vid nästa sammanträde är det N- och TB-inst.
som ska informera.

§ 11 Övrigt
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protokollet

Justeras

Liza Bratt

Bo Malmström

Jennie Johansson

