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Utvalg for mangfold og likestilling
Møtedato
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Tidspunkt

13.00–14.00

Møtested

412 B

Til stede:

Darla Crispin, Rune Rebne, Ingrid Holst Sollie, Bjørn Løken, Johanne
Grimsby Skaansar , Ella Ghosh, Torild Gjerdet (ref)

Referat UML den 21. mars
Referatet ble godkjent med endringer gjort i møtet.

Muntlig rapport fra studentrepresentanten og UML diskuterte
 SUT er opptatt av veien videre etter #metoo, hvordan kan vi unngå at fokus
forsvinner når «bølgen» har lagt seg, studentenes initiativ bør støttes
 NMH bør vurdere å etablere noe lignende som den svenske «kille-middag»
 Johanne kontakter SUT om det er interesse for et felles arrangement for SUT og UML
– et hva nå debattmøte, kanskje to årlige møter
 Hvordan kan vi få mer fokus på dualiteten i oss alle – maskulinitet og femininitet
heller enn mann og kvinne, forslag om å leie inn foredragsholder om tema
 Hvordan bevisstgjøre og reagere på hendelser
Orientering om svarbrev fra rektor til studenten etter debattmøte 7. februar
 Svarbrev er sendt
 Det er behov for å kommunisere ut hva som er gjort ved NMH og hva som skal gjøres
videre
Orientering fra konferansen «Music and gender»
 Darla deltok fra UML
 Mye interessant informasjon men mindre om hva som kan gjøres
 Darla henter inn paper fra Siw Graabræk Nilsen
Orientering fra nettverkskonferansen i Bergen og UML diskuterte
 Ella, Ingrid og Torild deltok fra UML
 En arbeidsgruppe skal utarbeide maler for varslingsrutiner og Ella sender lenke
 Aktuelle foredragsholdere for felles fagdag ved NMH 2019 kan være Tone Bergan og
Gro Sandal – forslag tema: kultur/arbeidsmiljø, ubevisst forutinntatthet er mer enn
ubevisste holdninger, rolleforståelse lærer/voksen

Nytt debattmøte for studenter og ansatte foreslås høsten 2018
UMLs møte med seksjonsledere
Darla og Rune vil orientere i ledermøte torsdag 3. mai om UMLs mandat, høre synspunkter
fra lederne og invitere seg inn i respektive seksjonsmøter høsten 2018.
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Rapportering
Utvalget diskuterte utkast fra Ingrid og Torild. Det foreslås at ulike tema rapporteres ulike år.
Ella sender lenke til en APP som brukes til rapportering i Sverige. Rapportering ved NMH
diskuteres på nytt i neste møte.

Eventuelt
Universitetene har nettverksgrupper som arbeider med mangfold og likestilling. Det
undersøkes om høgskolene kan gjøre noe tilsvarende. Det arbeides for mer aktivitet i grupper i
neste nettverkskonferanse.

Neste møte er onsdag 6. juni kl. 13.00 i NordART - senteret.
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