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Kallade:
Mikael Löfström (MLO)
Magnus Bratt (MLN)
Tore Johansson (TOJ)
Sofie Larsson (SLA)
Bill Andersson (BAN)
Daniel Hjelmgren (DHJ)
Peter Therning (PT)
Olof Harbecke (OLW)
Pia Mouwitz (PMZ)
Sara Svensson (SASV) (adj.)
Mats Nilhag (MANI)
Annie Klasén (ANKL)
Mikael Skrifvars (MSK)
Gunnar Wramsby (GUWR)
Tina Carlsson Ingdahl (TIN)
Dan Åkesson (DAK)
Michael Tittus (MIT)

Frånvarande:
Jenny Balkow (JEB)
Peter Ahlström (AHL)
Sara Hjelm Lidholm (SHJ)
Åsa Haggren (HAG)
Kimmo Kurkinen (KIK)
Ilona Sarvari Horvath (ISH)
Kristina Gutfelt (KGU)
Tobias Börjesson (Student rep.)
Madeleine Thorell (Student rep.)

Minnesanteckningar
Förmiddag – utökat ledningsråd
§ 1 Jämställdhetsintegrering
Mikael gick igenom planen för Jämställdhetsintegrering vid Högskolan, se material
på Pingpong.
§ 2 Medarbetarundersökning – vilka aktiviteter behöver planeras till hösten utifrån
respons från medarbetare? (SC och SR)
En diskussion om vilka olika insatser som kan behövas generellt, men även specifikt
för olika sektioner.
§ 3 Tjänsteplanering – uppföljning (Bill)
Bill redovisade tjänsteplaneringen per sektion 2017-06-13 vs 2016.
19 augusti är sista dag för att se över tjänsteplaneringen för hösten.
Period 4 ska då också vara fastställd och återrapporterad i TFU.
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Återkoppling sedan sist:
Anita Lindahl har tillsammans med Åsa Dryselius tagit fram en blankett för beslut
gällande anpassad examinationsform för de studenter som har Särskilt pedagogiskt
stöd. Sofie mailar dokumentet till alla samt länk till webben.
Övrigt:
Forskningswebb – information kring vår forskning, forskningsområdena samt
kontaktsidor är under uppbyggnad.
Mötet som var planerat den 15 augusti är inställt vilket innebär att vi träffas nästa
gång den 30 augusti i ett utökat ledningsråd.
Eftermiddag - ledningsråd
§ 4 HU handlingsplan – uppföljning
Halvårsuppföljning av akademins HU-handlingsplan enligt Rutin för miljömål och
handlingsplaner (dnr 565-14).
§ 5 Genomgång av minnesanteckningar (Mikael)
§ 6 Rapport från rektors ledningsråd (Mikael)
§ 7 Halvårsuppfölning handlingsplaner
Sektionscheferna lyfte några kärnpunkter ur sektionernas handlingsplaner.
Sektionscheferna ska maila uppföljning av handlingsplaner till Sofie
§ 8 Planering VP och budget 2018-2020
Planering finns på pingpong.
Datum för när sektionernas handlingsplaner ska presenteras på ALR ska
senareläggas några veckor utifrån föreslaget datum.

