Møteprotokoll

Oslo
17. januar 2014

Til
Likestillingsutvalget

Møte i Likestillingsutvalget
Møtedato
Tidspunkt
Møtested

Til stede

16.01.2014
Kl.1130-1300
Møterom 3005

Inger Anne Westby, Per Sigmund Thorp, Gunnar Flagstad, Lisa
Dillan, Ingrid Holst Sollie og Cathrine Følstad (sekretær)

Forfall

Saksnummer

Tittel/innhold

U.off.

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Referatet fra møtet ble godkjent med endringer, jfr. vedlegg.

1/14

Studietur til utlandet
Hensikten med studietur er å knytte nettverk til andre
institusjoner/personer som har lykkes med likestillingsarbeidet både
i eget personale og på institusjonsnivå.
Utvalget vurderte/diskuterte ulike former for informasjon om
likestilling ut i organisasjonen og hvordan vi kan gjøre dette på en
konstruktiv måte. Kan likestilling settes opp på en fellesdag? Som
egen agenda? Hvordan kan dette gjennomføres?
Lisa vil ta kontakt med ulike aktuelle fagpersoner som kan være
aktuelle som foredragsholdere på et felles seminar for NMH.
LSU ønsker å besøke ulike miljøer i Stockholm som har hatt fokus
på likestillingsarbeid gjennom flere år.
Vi ønsker å få innsikt i prosjekter der både lærere og studenter er
involvert, samtale med ansvarlige fagpersoner innenfor
likestillingsarbeidet og undersøke om vi kan være tilhørere i en
undervisningssituasjon.

Norges musikkhøgskole
Org. nr: 974 761 106

Slemdalsveien 11
PB 5190, Majorstua
NO-0302 OSLO

T: +47 23 36 170 00
E: post@nmh.no
nmh.no

Saksbehandler
Cathrine Følstad
E: cathrine.folstad@nmh.no
T: +47 23367112

Gunilla Edemo er aktuell å møte i Stockholm. Det samme er Lina
Nyberg. Tiina Rosenberg kan være aktuell som foredragsholder på
en fellesdag.
Inger Anne og Cathrine ser på reisedetaljer og setter opp budsjett.
Torsdag 6. og fredag 7.mars er aktuelle reisedager for studietur.
Eventuelt:
Likestillingsutvalget ber Ansettelsesutvalget redegjøre for hvordan
likestilling ivaretas i rekrutteringsprosesser, og hvordan arbeidet
med letekomité i rekrutteringsøymed er tenkt gjennomført.
Likestillingsutvalget ber FoU- ledelsen om tilbakemelding på antall
søkere til FoU, og fordeling mellom kvinner og menn.
Lenket til KIF-komiteens hjemmeside:
http://kifinfo.no/c42786/seksjon.html?tid=43024
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