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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-09-06

TEKNAT 2021/151

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
Utskottet för lika villkor

Tid:

Måndag 6 september 2021

Plats

Zoom

Närvarande ledamöter
Charlotte Platzer Björkman, ordförande
Joëlle Rüegg, samverkansberedningen
Ulf Jansson, forskningsberedningen
Ingemar Kaj, anställningsberedningen
Jonas Fransson, lärarrepresentant
Tina Vrieler, doktorandrepresentant, TNDR
Casper Fredriksson de Rond, studentrepresentant
Frånvarande ledamöter
Karin Stensjö, lärarrepresentant, arbetande ledamot
Jörgen Olsson, utbildningsberedningen
Övriga ledamöter
Nina Almgren, lika villkorsspecialist, HR
Lena Forsell, fakultetshandläggare
Ärendenummer

E

Föredragande

§1

Godkännande av dagordningen
Beslut: Att godkänna dagordningen.

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman

§2

Justeringsperson
Beslut: att utse Ulf Jansson att justera protokollet.

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman
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§3

Ansökningar lika villorsmedel
Kort genomgång av inkomna ansökningar och presentation av
arbetsgruppens förslag på tilldelning.

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman

Beslut:
− att föreslå AU bevilja lika villkorsmedel enligt nedan:
• Petra Jönsson och Karin Schönning, samt lika
villkorsgruppen vid institutionen för fysik och
astronomi får 111 500 kr för Seminarieserien ”Equal
Opportunities and Unconcious Bias”
• Lika villkorsgruppen vid inst. för ekologi och genetik
får 60 000 kr för projektet ”Inkluderande värdering för
blomstrande forskning”, med tillägget att de
bör undersöka möjligheter att få stöd för utformning av
enkät.
• Petra Korall, institutionen för organismbiologi får
143 279 kr för projektet ”Vårt pedagogiska stöd till
studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
– en utvärdering ur studentperspektiv”
− att inte bevilja lika villkorsmedel till:
• Jennifer Leijon och Malin Göteman, vid inst. för
elektroteknik för projektet ”Lika villkorsarbete vid
elektroteknikprogrammen”, men ge dom möjlighet att
inkomma med en reviderad ansökan senast 1 november
2021.
§4

Rapport från ledamöterna
Lärarrepresentant: Det nationella nätverk för genusfrågor inom
fysikutbildning som startades i våras ska nästa vecka lyssna på
Lunds universitets erfarenheter av detta.
Anställningsberedningen: Tar hänsyn till LV-aspekter när det
uppstår problem, som att t.ex. vara flexiblare med intervjutid
pga spädbarn. Det har också varit en del överklaganden på sista
tiden vilket inte främst rör jämställdhet men likabehandling.
UTN: Inga studentärenden har kommit in än. Internt har UTN tagit
fram riktlinjer för hur de ska hantera sexuella trakasserier.
Samverkansberedningen: Olika frågeställningar diskuterades inom
ramen för fakultetens projekt för livslångt lärande. Beredningen
lyfte bl.a. att perspektivet från myndigheter, skolvärlden saknas
i sammanställningen.
Forskningsberedningen; Har diskuterat forskningsbudgeten och
vilka forskningsprogram som ska få tilldelning från nästa års
extra medel.
TNDR: Vad innebär KTH:s satsning på jämställdhet i utbildning,
finns det något att lära? (https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/allkth-utbildning-far-jamstalldhet-pa-schemat-1.1055621 ).
Lika villkorsspecialist: Håller på att ta fram kurser om makt och
mötesstrukturer som ska ges för fakultetens olika organ. Ett

Föredragande:
Jonas Fransson
Ingemar Kaj
Casper Fredriksson de
Rond
Joëlle Rüegg
Ulf Jansson
Tina Vrieler
Nina Almgren
Charlotte Platzer
Björkman
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första förslag ska testas på – och diskuteras med – kansliets
HUR-enhet.
Rådet för lika villkor: Ordförande laddar upp rådets mötesagenda
på utskottets MP-sida.

§5

Meddelanden
Inga meddelanden.

§6

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman

Justeras

Charlotte Platzer Björkman

Ulf Jansson

