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l. Utvärdering enkät Personaldag
23/r0

Dagordningen fastställdes.

Sara Terzic utsågs till justerare.

Diskussion om enkäten och hur
fämnämnden ska arbeta vidare
med temat intersektionalitet.

Nämnden kommer att ta upp flera delar
av intersektionalitet. Det kan gälla
etnicitet, tillgänglighet,
funktionsnedsättning m.m. Förslag
välkomnas hur man t ex arbetar med mer
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inkluderande bilder som representerar
skolan och hur rekryteringen går till.

2. Språk och makt Språk och makt diskuterades, ämne som
Adriana Di Lorenzo Tillborg är inbjuden
att tala om i januari.

Angående språk ock kommunikation togs
skolans nyhetsbrev upp och frågan om
nyhetsbrevet inte borde gå ut även till
studenter. Magnus och Rebecka tar det
vidare till studierektor.

3. Genusneutralatoaletter Nämnden beslutade att ta vidare ett
förslag från studenter om genusneutrala
toaletter i entrén. Camilla och Magnus gör
en skrivelse till ledningsgruppen.

4. Kontakwägar nämnden Det finns fyravägar att nå nämnden. Det
bästa är att mejla och ev. stämma möte.

fämnämnden har en fysisk brevlåda i
guldhörnan i foajén samt en digital
brevlåda där det också går att vara
anonym.

Kontakt emellan nämndens ledamöter
föreslås ske på Google Drive (tills det
finns en annan plattform). Sara E. bjuder
in nämnden.

5. Nämndens logga och namn Rebecka uwecklar nämndens logga
vidare, för att även kunna användas i fler
format.

Förslag på förkortning av Nämndens
långa namn: Nämnden fLM eller fämden.

Efter att Doodle skickats ut, bestäms
följande tider:

6. Mötestider våren 20t9
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9 /ITill detta första möte bjuds Lars
Andersson och Adriana Di Lorenzo
Tillborg in. Lokal X209

23/t Anna H. inleder med information
från ledningsgruppen. Därefter fokus på
vårens event/utställning/arrangemang.

7. Vårens aktiviteter

20 2 Fokus rande av vårens
event/utställning/arrangemang.

3/4 Börja planera höstens evenemang
och utvärdera våren.

Ev. x-tra möte 29 /5 Uwärdering av våren
samt fortsatt planering inför hösten.

Tid samtliga gånger: 15.15-17.00

Hanna S.lägger ut mötestiderna på
Instagram och i guldfoajén.

Temautställningar till v. 10 då det är MU-
ansökningar. Samma utställning kan ev.
användas även v. 20 samt under EAS

konferensen.

Väggen i guldfoajén i mars med
kvinnofokus. Ludvig och Sara T. tipsar
den månaden.

Hanna S. föreslår "talkshow" i vår hörna 8
mars. Alla uppmanas att fundera på
förslag till föreläsare till "Akademisk
kvart".

Frågan om att nämnden ska deltaga i
Pride tas upp, men då den hålls 18-21juli
i Malmö kommer det inte vara praktiskt
möjligt. 2019 hålls även en HBTQ dagI7
maj i Lund.

Pär M. var förhindrad att närvara, men
meddelade följande via mejl:

8. Ansökan om medel
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Ansökan om medel från Universitetets
pott för jämlikhet, 1. Folk- och
Världsmusikutbildningarna hade för
avsikt att söka om medel för en Hedda-
professor i folk- och världsmusik. Dock
kräver ansökan ett omfattande
förberedelsearbete som i nuläget inte är
möjligt att genomföra. Dessutom
finns det andra professorsansökningar
från MHM som har kommit in sedan
tidigare och som därmed har förtur.
Därav stå F och V-utbildningen över
denna ansökningsomgång, men
målsättningen är att gör en ansökan vid
nästa utlysning/Pär Moberg.

Ansökan om medel från Universitetets
pott för iämlikhet, 2. Folk- och
Världsmusikutbildningarna har dock för
avsikt att ansöka om de mera "fria" medel
som finns, för att utöka vår
gästlärarverksamhet utifrån ett
jämlikhetsfokus/Pär Moberg

Nämndens egen ansökan om medel
Eftersom vår nämnd är ny på MHM har vi
för avsikt att söka medel för ett internat
för att nämndens ledamöter ska få
möjlighet att under en sammanhängande
tid, göra upp strategier, mål och planer
för vårt fortsatta och framtida arbete.

Magnus ansvara för nämndens samlade
ansökan som ska skickas till Lotta den 7
januari.

OVRIGT Eventuellt samarbete med APF. Pär
Moberg har haft möte med Christian
fensen, chef för IAC och Alison Russo från
Artist Protection Fund. Det finns ett
konkret förslag om att MHM, och då
specifikt FVM-utbildningarna, i
samverkan med IAC ska ta emot en
person som spelar och skriver arabisk
musik. Detta samarbete kan ev. komma
att genomföras redan i vår.
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Magnus rapporterade från nätverket
Include där ME är med. Var möte i Lund
förra veckan. Include är ett nationellt
nätverk som arbetar för breddad
rekrytering och breddat deltagande inom
högre utbildning.

Mötet avslutades
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