LUS JL-kommitté möte 6 - Dagordning (100415)
1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2 Val av sekreterare och justeringsperson
Kommittén föreslås välja en person till mötessekreterare och en person till justerare.

3 Justering av röstlängden
Kommittén är beslutsmässig då minst hälften av de röstberättigade är närvarande. Röstberättigade är
inrapporterade ledamöter från medlemskårerna, eller ersättare för dessa, samt kommittéordförande.

4 Mötets behöriga utlysande
Mötet är behörigt utlyst om kallelsen kommit minst fem vardagar i förväg. Handlingarna ska vara tillgängliga
tre vardagar innan mötet.

5 Beviljande av närvaro-, yttrande- och yrkanderätt
Kommittén har möjlighet att adjungera personer till mötet. Ständigt adjungerade är LUS och
medlemskårernas presidialer.

6 Fastställande av föredragningslistan
Kommittén föreslås besluta
att fastställa föredragningslistan.

7 Föregående mötes protokoll
Protokollet från möte 3 (2010-01-19) och möte 4 (2010-02-23) föreligger.
Kommittén föreslås besluta
att lägga protokollen från möte 3 och möte 4 till handlingarna.

8 Meddelanden
Ledningsgrupp för breddad rekrytering
Ledningsgrupp för Jämställdhet och likabehandling
Studentombudet

9 Jämlikhetsplaner — hur kan vi göra upp dem (bättre)?
10 Förfrågan från Gröna Studenter Lund (se mejl nedan)
11 Övriga frågor
12 Nästa möte(n)
13 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Underlag till 10
Hej Malou!
Jag såg att du var ordförande för LUS Jämställdhets- och
likabehandlingskommitté, och tänkte höra om du eller någon annan i den
gruppen skulle vara intresserade av att hålla i en del i ett seminarium.
Datumet skulle i så fall vara den 8/4 kl 18. Seminariet skulle bli en del
i den jämställdhetskampanj som Gröna Studenter Lund håller i denna våren
för att uppmärksamma jämställdhetsfrågor. Ämnen som skulle vara
intressanta för oss att få veta mer om är hur jämställdhetsarbetet ser ut,
hur kommittén jobbar, och hur universitetet arbetar med
jämställdhetsfrågor. Problem som kan uppstå osv. Senare samma kväll är
HBQT-studenterna inbjudna till samma seminarium och kommer fortsätta tala
om hur deras arbete ser ut (så att din del kommer vara max 1 timme (30-45
min föredrag och ca 15 min frågor/diskussion) och därefter deras del också
1 timme.
Vi kan tyvärr inte ge ut ersättning för föredraget mer än att ni sprider
intresset och kunskapen om dessa frågor, samt att vi bjuder på fika och en
engagerande kväll :)
Låter detta som något ni skulle vara intresserade av att delta i?
MVH Fanny Söderkvist, Gröna Studenter Lund
073-733 71 00
Notera: det nya datumet är föreslaget till 21 april samma tid. Ordförande Malou kan högst
antagligen inte, kan någon/några av er möjligtvis ställa upp? Vi diskuterar detta mer på
mötet.

