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AnHo rapporterade från ledningsgruppen för |LM,
fämlikhet, Likabehandling & Mångfald. Senaste mötet
var den 26/LL och det framkom då att student-

Dagordning Dagordningen fastställdes.

fustering Mattias Frisk utsågs till justerare,

Föregående protokoll nämnden fLM Lades till handlingarna.

INFORMATION / MEDDELANDEN
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2. Ansökan om medel från
Ledningsgruppen för f LM

representanterna tycker att det är lite for lite handling
i gruppen.
Diskussion kring fakulteternas struktur, det togs fram
olika fokusgruppsområden som gruppen ska arbeta
vidare med. AnHo anmälde sig till fokusgruppen SFAD,

systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering.
På konstnärliga fakulteten finns en Lokal
sþddskommitté (LSK) som består av Anna Lyrevik,
prefekterna samt sþddsombuden. Denna kommitté
ska sila ner uppgifter till fakultetens arbetsgrupp för
SFAD där AnHo även blivit utsedd till ordförande.
Denna grupp ska ta fram fakultetsgemensamma
system för SFAD som i steg 1" innebär att undersöka
risker, rutiner och riktlinjer, hinder, prioriteringar,
kunskaper, normer m.m.
AnHo har ställt frågan till dekan hur förutsättningarna
för anställda ser ut för att sitta i olika nämnder och
grupper? Fick svaret att det handlar om
ambitionsnivå.
När det gäller Hedda-professuren så skickas inte alla
ansökningar vidare till ledningsgruppen fML utan
fakulteten bestämmer vilken ansökan som ska skickas
in.

I vår kommer det att ges två seminarier vid LU;
Mee-too och nu då? Ges på SOL den 8/3 samt
Transpersoners möten med vården, ges på Palaestra
den L7 /5 som en del i en ny seminarieserie vid
Medicinska fakulteten.

MaEr gick igenom ansökan som han och Calo skrivit
för nämndens räkning. Nämnden ansökte om ett
belopp på 55 000 för att finansiera ett internat för vårt
framtida arbete, "Proaktivitet för jämställdhet".
Musikhögskolan angavs som med finansiär eftersom
det går inte att ansöka om mat och transport. Den är
nu inlämnad till prefekt för slutlig genomläsning. Som
en egen insats i ansökan görs under 2019 en
kartläggning och nulägesrapport om arbetet med
jämställdhet, likabehandling och mångfald på MHM.
Cafo ansvara för sammanställningen av materialet och
det görs som ett specialarbete inom ramen för Cafo

doktorandtjänst. Därav har den kostnaden lagts in i
ansökan som en utgift för MHM.
Kartläggningen/nulägesrapporten syftar till att
undersöka om vi på MHM kan göra ett längre projekt
[3 årJ i likhet med Musik och Genus som genomfördes
vid Göteborgs universitet. Högskolan för scen och
musik 2009-20L2. Förslag att ta vid där de slutade.
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3. Digitala mötesplatser- Google,
hemsida, sociala medier

4. Spåna och planera terminens
event och aktiviteter

PäMo har också gjort en ansökan. PäMo's ambition var
att söka pengar för att finansiera en artist från
organisationen The Artists Protection Fund, en
organisation som tar emot artister på flykt. Det blev
emellertid för stora extrakostnader vilket ledde till att
idén lades ner. PäMo sökte istället pengar för att
finansiera ett folkmusikprojekt vid namn Epos som
jobbar för att få upp fler kvinnliga artister på
tblkmusikscenen,
PäMo lade även in ett önskemål om att bjuda in en
Artist in Residence, Sofia Högstadius, på mer
regelbunden basis. Detta för att ge Musikhögskolans
studenter en kvinnlig förebild inom folkmusiken.

Vi har nu flyttat materialet som tidigare har funnits i
boxen till en gratis molntjänst som alla enkelt kan få
tillgång till. Du når molnet via:
https ://www.mhm.lu.se/internt/servicefunktioner/it/molnet
Om det inte går att komma in på molnet så kontakta
Michel Sellers. För att kunna logga in här behöver en
använda sin LU-adress.
Vid snabbare kommunikation använder nämnden
mail.

Förslag att vi tar vid med ett längre projekt där
Göteborgs Universitet slutade med sitt projekt
Musik och Genus. Se punkt 2.

AnHo skickar infomaterial om SFAD till
nämnden och att vi läser på tills nästa möte då
det diskuteras.
Event till v. 10 och v.20, t ex att rulla filmen
från invigningen av fämhörnan i receptionen.
Tänka intersektionalitet (funktion, etnicitet)
något som berör allt. Signalera till de sökande
att fämnämnden finns och vad vi jobbar med.
Alla i gruppen får i uppdrag att tänka ut vad vi
kan ställa ut under veckan.
Äsiktsträd på temat "The School I'd like".
"Det här hände 2018", Cafo skriver ihop detta,
varje händelse kan sättas i en tavelram och
sättas upp i suckarnas gång.
Trygghetsvärdar under antagningsveckan,
förslag att sþddsombuden finns tillgängliga
under sökveckorna, så att sökande kan gå och
prata med dessa om de upplever obehag under
sökningen.
8f 3, ev. en soffdiskussion, Cafo skickar vidare
förfrågan till HaSu som kom med idén.
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OVRIGT

L. Förvirring kring datumet 3

april som satts som ett
framtida mötesdatum.

2. Krav för studenterna att vara
med i studentkåren för kunna
sitta med i en nämnd.

3. Hur ersätter vi ledamöter i
nämnden?

4. Reflektion från MaFr

5. Genusneutralatoaletter

6. Nämndens uppdrag

Sätta upp flaggor/vimplar i jämhörnan med
ord från diskrimineringslagen.

Denna förvirring beror på att det har cirkulerat två
olika versioner av mötesöversikten. Det är inget
lärarmöte den 3 april, således behåller vi det som
mötesdatum.

Studentkåren har kontaktat dekan Anna Lyrevik för
att få klarhet i varför detta krav finns. De blev
hänvisade till studentkåren i Lund och inväntar nu
SVAT,

Diskussion kring ersättare för ReLa som går på
föräldraledighet i februari. CaJo tar upp frågan med
rektor.

En kollega till MaFr som också jobbar på Rytmus
berättade att det skulle ske en låtskrivarkurs, men
endast tjejer skulle få vara med. Lärarna tyckte då att
ingen skulie åka enersom vlssa stucienter
exkluderades. Historien blir en påminnelse över hur
viktigt det är att som lärare ta ansvar att varje år ta
upp frågor kring kränkande särbehandling och
normkritik.

Diskussion kring musikteknologi som huvud-
instrument. Viktigt att bevaka den typ av utbildning,
lätt hänt att en teknikberoende utbildning gynnar
män. MaEr undersöker hur det ser ut i Norge och
Danmark.

Ledningsgruppen har bifallit förslaget med
genusneutrala toaletter.

Eftersom vi är en ny nämnd är det viktigt att klargöra
vårt uppdrag och våra befogenheter för studenter och
personal. Vi är inte beslutsfattande utan vi ska arbeta
proaktivt o ch fö res lår åtgärder, aktiviteter,
föreläsningar etcetera till ledningsgruppen som tar
beslut om något/några av förslagen ska genomföras
eller ej. Informationstext om nämndens funktion och
mandat kommer från rektorn i nästa nyhetsbrev.
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Mötet avslutades.
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