
Minnesanteckningar 16 november 2017 
Närvarande: Birgitta Alfraeus, Ann-Sofie Axelsson, Linda Borglund, Björn Brorström,  Joakim Byvik,    
Lolo Lebedinski och Anders Stenström Anders S 

Vi hälsade särskilt välkommen till Joakim Byvik som ersätter Elena Pettersson som studentkårens 
representant.  

Pågående arbete 
Tematräffar 
Till tema bedömning 30 november åker fyra deltagare från HB 

Pilotutbildningar 
Nationella sekretariatet för genusforskning kommer till Högskolan i Borås i januari för att starta upp 
arbetet med pilotutbildningarna. Jörgen Tholin ansvarar för kontakten 

Ny kurs i Jämställdhetsintegrering i praktiken erbjuds av PUF 

Revidering av rutiner för anmälan av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier för 
studenter pågår. Rutinerna kommer att skickas ut på remiss, förmodligen innan årsskiftet.  

Linda Borglund presenterar arbetet med könsbundna studieval på Lika villkorskonferensen på 
Södertörn 22-24 november.  

Tema resursfördelning 
Ann-Sofie Axelsson, Linda Borglund och  Anders Stenström redogjorde för tematräffen kring 
resursfördelning. En bra förmiddag med olika röster kring ojämställdhet i akademin. Eftermiddagen 
bestod av olika workshops och där tappades fokus på jämställdhet något.. Vi tar med oss att 
lärosäten ofta reproducerar ojämställdhet med den egna finansieringsmodellen. Vad kan vi göra för 
att ändra? Ann-Sofie delar med sig av Malmö högskolas guide för jämställd verksamhetsplanering. 
Ann-Sofie påminde även om den docentmeriteringssatsning som har gjort på A3 och som nu följs upp 
med en professorsmeriteringssatsning. Ett bra exempel på konkret åtgärd.  

Plan för arbete med anställningsordning/meritering.  
En administrativ revidering av anställningsordningen görs nu och planen är att den ska beslutas av 
styrelsen i februari. Sara Svensson på HR ansvarar för arbetsprocessen. Därefter tar ett större arbete 
vid med att diskutera meritering i ett vidare perspektiv. Detta arbete ska koordineras med övriga 
projekt. Björn föreslår en halvdags workshop för styrgruppen där vi diskuterar meriteringsfrågor och 
dit Sara bjuds in. Linda hittar en tid i januari för detta.  

Möten  
I januari har vi halvdagsmöte (se ovan.) Därefter 3 möten á 1 timme. Linda hittar tider och skickar 
bokningar.  

Övrigt 
Styrgruppen fortsätter sitt uppdrag 2018, Linda tar fram beslutsunderlag för beslut av rektor.  
 

/Linda 

http://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Kompetensutveckling/Hogskolepedagogik/Utbildning/Hur-skapar-vi-lika-villkor-nar-alla-ar-lika-olika/
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