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Dagordning

f ustering

ARENDEN

L. Konstituerande av styrelsen

IN FORMATION / MEDDELAN DEN

Dagordningen fastställdes.

Sara Engblom utsågs till justerare

Camilla fonasson blev vald till nämndens
ordförande. Karin Savatovic blev vald till
sekreterare, övriga till ledamöter.

- hålla regelbundna möten
- skicka ut kallelse med dagordning till

L. Nämndens uppdrag
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ledamöter, skriva protokoll, publicera
dessa på Musikhögskolans interna
webbsida samt skicka protokoll till
utbildningsnämnderna och till
Institutionsstyrelsen
- sprida information om det interna och
externa arbetet med j ämställdhets-,
likabehandlings-, och mångfaldsfrågoa
- utse en representant som vid behov kan
delta i konferenser och seminarium som
berör j ämställdhets-, likabehandlings-,
och mångfaldsfrågor
- samarbeta och samverka med styrelser,
arbetsgrupper, arbetslag, programråd och
nämnder samt studentkåren vid
Musikhögskolan i Malmö
- föreslå för Musikhögskolans
ledningsgrupp aktiviteter och
temaområden i syfte att vidareutveckla
jämställdhets-, likabehandlings-, och
mångfaldsarhetet vid institr¡tionen
- uppmärksamma och lyfta fram olika
perspektiv på jämställdhet,
likabehandling och mångfald i det
offentliga rummet på institutionen genom
att t ex tillhantlahålla inspirations-
material, lagtexter, policydokument och
handlingsplaner.

2. Preliminärt program ht18: 23 /t0 är det personalmöte i samarbete
med fämnämnden. Programmet ser ut
som följer:
9.00 -9.30 Inledning Lotta Carlén
(introduktion) + Camilla f. [presentation
av jämnämnd + tanken med dagen)
9.30 - 10.00 Fika
10.00 -11.00 Maria Tonini [Föreläsning
om intersektionalitet 40 min + frâgor 20
minJ
11.00 -IL.45 "Snackajämt". Fokus på hur
jobbar vi med jämställdhet,
likabehandling och mångfald ur ett
intersektionellt perspektiv i vårt
arbetslag eller på vår avdelning
(Ansvariga: f ämnämden)
IL.45- L2.00 Runda av och uppsamlings
av tankar via mentimeter.
12.00 Lunch
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13.00-15.00 Interaktiv föreläsning +

workshops med Mine. Mer praktisk
tillämpning av begreppet utifrån vår
verksamhet och våra behov.

Vidare nämndes idéer om hur nämnden
framöver kan arbeta proaktivt genom
omvärldsbevakning, ta fram
inspirationsmaterial och synliggöra
nämnden på hemsidan och på sociala
medier.

En aktivitet som kommer att tas upp på
nästa möte är att eventuellt anordna
Queerfestival till våren som Fabian Lemte
tagit initiativ till.

Vecka 44 kommer nämndens vägg i
entrén att målas om i guld. Efter det ska
det firas att fämgruppen blivit nämnd på
riktigt. Alla idéer om vad som ska pryda
väggen skickas till Sara Engblom.

3. Intersektionalitet
Camilla ]onasson gav bakgrunden till att
temat för personaldagen den23/L0,
begreppet intersektionalitet. Då
begreppet finns med i såväl strategisk
plan som handlingsplan är det viktigt att
förtydliga och klargöra vad begreppet
står för så att det inte bara blir "tomma
ord" i dokument. Gällande rekrytering
står det t ex i Handlingsplan (20L7-202L)
att "Musikhögskolan har vidtagit åtgärder
för att bredda rekryteringen och
deltagandet med avseende på
intersektionella perspektív (s. 8J. Och
gällande organistaion, arbets- och
studiemiljö så "genomförs projekt på
institutionen för att öka den
intersektionella kunskapen" [s. 20).

ovntce rnÅcon

l.Framtida temadagar Framöver ska jämnämnden verka för att
studenter och alla personal ska kunna
delta i dagar likt den 23/L0.

Onsdagen denIT /10 kl. 15.1-5-L7.00
Lokal: X2L7

2. Terminens möte
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Onsdagen den2L/LL kl. 15.15-17.00
Lokal: X2L7
Fredagen denT /LZ kl. 13.15 -15.00
Lokal: X209

Fredagen den t2 / t2 kl. 1-5.00- 1 7.00.
Förslag på gemensam avslutning med
semiarium + fika. Att framtrrida eller ínte-
dolda funktionsnedscittning ar p å j obbet.
Malmö Universitet, Niagara rum C0826

Mötet avslutades.

fusteras fusteras

V1;Ø,,M
{arin Savatovic

fu'n^
Sara Engblom Camilla fonasson


