1 (3)
PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2022-05-09

TEKNAT 2021/151

Uppsala universitet

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
Utskottet för lika villkor

Tid:

Måndag 9 maj 2022

Plats

Södra fakultetsrummet, Ångströmlaboratoriet,
kl. 13:15-15:00

Närvarande ledamöter
Charlotte Platzer Björkman, ordförande
Joëlle Rüegg, samverkansberedningen, deltog via zoom, § 1-4
Ulf Jansson, forskningsberedningen, § 1-4
Jonas Fransson, lärarrepresentant
Karin Stensjö, lärarrepresentant, arbetande ledamot
Ingemar Kaj, anställningsberedningen
Jörgen Olsson, utbildningsberedningen
Kajsa Wengelin, studentrepresentant
Tina Vrieler, doktorandrepresentant, TNDR
Martin Holmberg, lika villkorssamordnare (adjungerad med närvaro- och yttranderätt)

Frånvarande ledamöter (adjungerade med närvaro och yttranderätt)
Elin Lundkvist, lika villkorssamordnare
Nina Almgren, lika villkorsspecialist
Övriga närvarande
Anna Lind, fakultetshandläggare

§1

Godkännande av dagordningen
Beslut: att godkänna dagordningen.

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman

§2

Justeringsperson
Beslut: att utse Karin Stensjö att justera protokollet.

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman
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§3

Studenternas lika villkorsarbete
Hur fungerar LV-arbetet för studenter, kort generell presentation
och sedan fokus på
•

Studerandeskyddsombud och deras arbete (lästips:
https://sfs.se/wp-content/uploads/2019/05/sfs-rapport-2019arbetsmiljoarbete-inom-hogre-utbildning-klar.pdf ).
Det vore bra att ta upp på prefektmöte hur
studerandeskyddsombuden som utses per sektion ska
kopplas till institutionerna.
• UTN:s arbete med internationella studenter, och
svårigheterna att nå dessa. Man planerar enkät alternativt
intervjuer .
Information och diskussion.

§4

Hur kan vi arbeta med HBTQI+-frågor?
Återkoppling från möte med fakultetens lika villkorsombud och
genomgång av projekt kring detta inom UU.
Transkompetent bemötande i undervisningen (ex. tilltalsnamn och
pronomen är frivilligt att uppge).
Är HBTQI+-certifiering aktuellt för universitetet? RFSLcertifiering är förknippat med en kostnad och inkluderar
projekt/insatser som ändå görs vid UU. Men kan hämta inspiration
därifrån. Samtidigt skulle certifiering kunna vara en viktig signal
för vissa grupper.
Viktigt att det är lätt att hitta information om vem man kan vända
sig till med HBTQI+-relaterade frågor (både privata/individuella
och mer allmängiltiga): institutionernas lika villkorsombud, HRavdelningen, företagshälsovården, universitetets råd för lika villkor,
fakultetens utskott för lika villkor.
Sprida goda exempel: exempelvis bjuda in till frukost (vid
institutionen för geovetenskaper).
Projektförslag starta forum för internationella studenter/doktorander
- medel kan sökas från utlysningen som utskottet för lika villkor har
öppen till och med 27 maj 2022.
Information och diskussion.

§5

Rapport från ledamöterna
Jörgen: FUN har haft seminarium om fakultetens mål och
strategier: svenskutbildning, höga sjukskrivningstal för
doktorander, förbättra forskarutbildningsmiljön på Campus
Gotland.
Karin: Plan för jämställdhetsintegrering 2023-2025 på väg ut på
remiss.

§6

Meddelanden

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman
Kajsa Wengelin

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman
Karin Stensjö

Föredragande:
Karin Stensjö
Jörgen Olsson

Föredragande:
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Lägesrapport om utbildning för chefer under prefekter.
Bordlades till nästa möte.
§7

Mötestider hösten 2022
• 4 oktober, 13.15-15, Södra fakultetsrummet, Ångström
• 9 november, 10.15-12 Persiljan Segerstedthuset
• 20 december, 13.15-15, Södra fakultetsrummet, Ångström

§8

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Anna Lind

Justeras

Charlotte Platzer Björkman

Karin Stensjö

Charlotte Platzer
Björkman

Föredragande:
Charlotte Platzer
Björkman

