Protokoll från LUS JL-kommittémöte 2010-01-19 kl. 15.15-17 i LUS konferensrum
Närvarande:
Invalda:
Malou Zilliacus, LUS (SAM)
Elisabeth Gehrke, LUS
Elin Gustafsson, SAM
Martin Torstensson, HUM
Malena Chronholm, VÅVS
Markus Gunneflo, Doktorandkåren
Ständigt adjungerade:
Maria Chowdhury, Studentombudet (LUS)
Emelie Hult, Ledningsgruppen för breddad rekrytering (LUNA)
Henrik Jonsson, Ledningsgruppen för breddad rekrytering (TLTH)
Adjungerade:
Andreas Holmgren, Lundaekonomerna
Mirjam Katzin, Jämställdhetsgruppen, Juridiska Föreningen
1. Mötet öppnades av kommittéordförande Malou Zilliacus.
2. Mirjam Katzin valdes till sekreterare.
3. Emelie Hult valdes till protokolljusterare.
4. Presentationsrunda, alla närvarande presenterade sig..
5. Rapport från anknutna organ
1. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling.
De båda tidigare ledningsgrupperna har nu slagits ihop. Detta har dock inte inneburit
att studenterna har fått färre representanter. Nu sitter i den sammanslagna
ledningsgruppen tre ordinarie studentrepresentanter, tre suppleanter samt
studentombudet. Det som händer närmast ett internutbildningsinternat 18-19 feb.
2. Ledningsgruppen för bräddad rekrytering.
Rekryteringsrådet har fått en ny konstellation. Man har sammanfattat resultatet av
den förra ”Handlingsplanen för breddad rekrytering” i en ny rapport. Man har
beslutat att ge mer pengar till Fakultetsambassadörerna samt att stödja projekt för
nya rekryteringsformer. Ledningsgruppen har blivit bättre på att fokusera på
retention, på hur studenterna klarar utbildningen och inte enbart på rekryteringen.
Fortfarande förs diskussionen för mycket kring hur studenterna ska anpassas till
utbildningen och inte tvärtom.
6. Information från studentombudet
Just nu pågår för fullt planeringen inför Normaldagen som kommer att arrangeras i mitten
av april 2010. Man arbetar kring tre saker: något kulturellt och utåtriktat, en konferens samt
en bal med queer-/transtema.
Den 28 jan har Lunds kommun bjudit in till Mångfaldsrunda. I slutet av april ska kommunen
ha en vecka med fokus på mångfaldsarbete.
Studentombudet arbetar vidare med nätverksträffarna.

7. Genomgång av LU-dokument med JL-anknytning – efter diskussion i smågrupper. Samtliga
dokument befanns dela ungefär samma brister: det saknas definitioner och diskussioner om
begrepp, det finns ingen konkretion kring mycket av det man vill åstadkomma (exv vad är
”aktiva rekryteringsåtgärder”?), uttryck som ”så långt möjligt” lämnar kryphål i det enskilda
fallet.
8. Diskussion om JL-arbete på kårerna under våren.
Denna punkt hanns inte med.
9. Framtida mötesdatum:
23/2 (LUS konferensrum) 15.15-17.00
23/3 (LUS konferensrum) 15.15-17.00
27/5 (LUS konferensrum/Lundagård, avslutning med picknick) 15.15-17.00
10. Mötet avslutas.

Mötessekreterare:

________________________________
Mirjam Katzin
Justerat av:

________________________________
Emelie Hult

