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) Utuardering av dagens invigning

Dagordningen fastställdes.

Pär Moberg utsågs till justerare.

Att fämgruppen blivit Nämnd firades med
tal, sång och musik kl. 12.L5 i den
nymöblerade hörnan i foajén. Snittar,
snacks, godis och dryck tillhandahölls. Till
nästa gång ska det uttryckas tydligt till
caféterian att det ska vara både
vegetariskt och veganskt, men inte kött!
Veganskt godis ska också införskaffas [t
ex Marianne). Arbetsfördelningen
behöver vara klarare till en annan gång
med undanplockning m.m.

I den nya hörnan ska vi sätta upp,
förutom information om Nämndens
arbete, tips på böcker, filmer eller serier,
som alternerar varje månad. Rebecka,
som börjar tipsandet i december, gör upp
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1. Ledningsgruppen för jämställdhet
och iikabehandiing vid LU

Ansökan om medel

ett schema. Allt måste inte vara nytt.
Första månaden sätter vi upp ett
bildcollage från invigningen.
"Klotterväggen" torkas av med jämna
mellanrum (med våt trasa). Kan fotas
först om man vill spara.

Karin S. byter böckerna som skyltas i
fämnämndens hörna i biblioket. Karin L.

ser över de olika bladen om bl a
härskarteknik på samma ställe, där även
en anslagstavla bör sättas upp igen.

Anna Houmann rapporterade från
LecÌningsgruppens ar'oeie med

|ämställdhetsintegrering
Se Bilaga 1.

Kommentarer till detta ämne: Att vara
musiker i sig innebär en stor del av
nätverkande. Man måste känna någon för
att få jobb och det präglar även MHM i
stort. Lärare kan vara en potentiell
arbetsgivare.
Nämndens befogenhet diskuterades och
hur allvarlig den juridiska biten är. Men
vart vänder man sig om man inte blir
lyssnad på? Det måste finnas en tydlig
gång som skapar trygghet.

Pengar finns att söka för
jämställdhetsarbete. Frågan om att göra
något gemensamt med fakulteten tas upp
Anna tittar på samarbetet och skriver ett
förslag.

Ett förslag är ett internat för
fämnämnden. Camilla skissar på ett
förslag och Magnus ansvarar för ansökan.

Ett annat förslag från Pär är att söka för
att få en gästprofessor till Folk- och
världsmusikundervisningen.



2. Utvärdering av Personald agen 23 / L0 Ris och ros för Maria Toninis föreläsning
om intersektionalitet, for upplägget
"snackajämt" och workshops med Mine.
Sammantaget var många positiva till att
klargöra dessa viktiga frågor och att
påminnas om att hela tiden ha dem
aktuella. Nämnden tar del av
utvärderingen och tittar på nästa möte
vad Nämnden kan arbeta vidare med

3. Kommunikation mellan nämndens
medlemmar.

Övriga frågor

På nästa möte tas nästa termins mötestider
upp.

Mötet avslutades med en titt på rörliga
bilder ftagna av Leif och Rebecka) från
dagens Invigning.

, fusteras Iu ras

gällande intersektionalitet och andra
j ämställdhetsfrågor utifrån
utvärderingen.

Sara T. har tittat på olika alternativ hur
nämnden kan kommunicera i
"cyberspace". Whats up? Eller de
studentrepresentanter som är med i
nämnden LU box? Eller Google drive?
Frågan bordlades till nästa möte. Magnus
tar också frågan om LU box kontra Google
drive vidare till Ledningsgruppen.

Camilla fonasson
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