
Mötesprotokoll - jämlikhetsgruppen Mhm 160831 

Ordförande : Camilla Jonasson 
Sekreterare: Moa Widing 
Justerare: Matilda Westergren 
Närvarande: Camilla Jonasson, Moa Widing, Matilda Westergren, Agnes Norlander och Johan 
Pihleke.  

- Camilla har pratat med Anna Kronberg (utbildningsledare för musikerutbildningen) om en 
representant från musiker. Vi behöver bli fler, alla får gärna höra sig för om det finns intresse att 
vara med i gruppen.  

- Vi diskuterar kring olika sätt för oss att bli mer synliga: digital brevlåda, Facebook sida.  
- Facebooksida. Moa har skapat en sida som inspirerats av KMH:s sida ”Normkritiska gruppen på 

KMH”. Sidan är under uppbyggnad, och de andra ska göras till administratörer så att alla kan få 
tillgång att jobba med sidan.  

- Sara och Tommy får gärna se över om det är möjligt att skapa en digital brevlåda där man kan 
vara anonym. När/om detta görs ska ett inlägg på fb-sidan läggas upp kontinuerligt så att folk 
verkligen får reda på att denna brevlåda finns. Det som man kan skicka in behöver inte handla 
om ett problem, utan kan också handla om erfarenheter, berättelser och idéer som rör de frågor 
jämlikhetsgruppen arbetar med. Idé: ta kort på den fysiska brevlådan och lägg upp på hemsidan. 
Vi pratar om att designa brevlådan så att den verkligen syns på skolan och lockar till sig folk och 
uppmärksamhet.  

- Vi vill alla läsa ”Könsmedveten pedagogik för universitet och högskolelärare” av Fredrik 
Bondestam, samt Musik och Genus från HSM. http://hsm.gu.se/digitalAssets/
1371/1371147_slutrapport_musikochgenus_liten.pdf 
Idé: samarbete med de andra Jämlikhetsgrupperna på Teaterhögskolan och Konsthögskolan. 
Samarbete med KMH och HSM? Utbyta idéer och erfarenheter av projekt osv.  

- Konferenser. Moa och Matilda är intresserade av konferensen som ges i Lund 6-7 oktober. Camilla 
funderar på att gå en dag om hon har möjlighet. 500 kr för student. Deadline är 15/9. 
Konferens i Linköping 23-25 november (ons-fre). Camilla är intresserad samt flera andra. Deadline 
är 15/10. Vi behöver ha mer framförhållning när det gäller info och anmälan till konferenser 
framöver. 

- Hur kommer vi involveras i arbetet med jämställdhetsintegrering?  - http://rektor.blogg.lu.se/ 
Vi behöver fråga om de har några uppgifter åt oss, och hur vi kan jobba/samarbeta.  
Tommy Lindskog och Mattias Hjorth sitter som representanter för Musikhögskolan, kan de ta reda 
på detta? 

- Idé: att anordna en dag/vecka med en kickstart för att synliggöra vår grupp. Ett slags jippo/
flashmob kring temat genus/normer/intersektionalitet. Föreläsning? Workshop? Vi behöver tid att 
planera detta, t ex skulle det kunna genomföras någon gång nästa år, under höstterminen. Vi får 
prata ihop oss och sedan lägga fram ett förslag till Lotta Carlén. Temat för dagen/veckan skulle 
kunna vara: norm, makt eller intersektionalitet - ej fokus på ordet jämställdhet. 

http://hsm.gu.se/digitalAssets/1371/1371147_slutrapport_musikochgenus_liten.pdf
http://rektor.blogg.lu.se/


- Vi diskuterar att ett mål för gruppen kan vara att jobba för att få en större mångfald bland 
eleverna i Mhm, en breddad rekrytering. Ändra kriterier för antagning?  

- Mattias Hjorth, är engagerad kring jämställdhetsarbetet på jazzlinjen. Kan han känna till nån på 
jazzmusiker som är intresserad av att vara med i vår grupp? 

- Viktigt att marknadsföra våra konserter bättre - för att skapa mer mångfald i publiken. Vem är 
ansvarig för kommunikationen för skolan? Ove. Gör projekt för detta, involvera skolor för att få 
hit barn och ungdomar från närområdet till konserter mm. 

Nästa möte: 28 september kl 15.15-17. 

- Bestämma tider/dagar för kommande möten under höst och vårterminen, samt börja göra en ny 
1-och 3 årsplan för vårt arbete.  

- Formulera några förslag på punkter som de olika nämnderna kan ta upp under punkten 
jämställdhet vid sina möten.  

- Prata vidare om jämställdhetsarbetet på Lunds Universitet, och diskutera på vilket sätt vi kan 
inkluderas i framtagandet av en handlingsplan gällande Mhm.  


