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Utvalg for mangfold og likestilling
Møtedato

06.06.2018

Tidspunkt

13.00–14.00

Møtested

412 B

Til stede:

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

Forfall

Johanne Grimsby Skaansar

Referat UML den 2. mai
Referatet ble godkjent.

Muntlig rapport fra studentrepresentanten
 Johanne var ikke tilstede, men har orientert om at SUT er svært interessert i et samarbeid
med UML. SUT tar kontakt vedrørende dette etter ferien.
 Ingrid orienterte om at studentene har respondert godt på spørreundersøkelsen om
intern kommunikasjon.
 UML var ikke kjent med spørreundersøkelsen om seksuell trakassering og ønsker et
bedre samarbeid med seksjonene om planlagte aktiviteter. Darla vil kont akte Camilla.
Muntlig orientering fra seksjonsledermøtet 3. mai
Darla og Rune ble godt mottatt av seksjonslederne som ga uttrykk for at UMLs støttefunksjon
er ønsket og seksjonene vil gjerne ha besøk for å bli orientert om UMLs arbeid i løpet av
høsten 2018.
Muntlig orientering fra årsmøte i Balansekunst 24. mai
Ingrid og Torild deltok. Vanlige årsmøtesaker ble behandlet: Årsrapport og regnskap for 2017
samt budsjett 2018 og planer for kommende år og valg av nye styrerepresentanter. Nyttig
informasjon ble gitt om:
 Retningslinjer som er utarbeidet i samarbeid med LDO
 Anonym rådgivningstelefon
 Veileder/tiltakspakke
 Argumentasjonsguide
 Høstens konferanse
Planlegge besøk i seksjonene høsten 2018
Torild orienterte om tilbakemeldinger og vil ta ny kontakt med hver enkelt leder for å legge
en møteplan. Noen ledere har meldt at besøk ønskes i forbindelse med felles fagdag i august.
Følge opp #metoo – what now?
Denne høsten bør fokus være på oppfølging etter #metoo – hva gjør vi nå? Hvordan løses de
innmeldte sakene? UML ønsker en orientering om antall saker og type saker. Hvordan kan vi
arbeide for mer transparens om hvordan saker blir håndtert?
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Og planlegge felles fagdag 2019 – tema musikere og helse
Felles fagdag høsten 2019 planlegges sammen med LMU og SUT. Tema «Musikere og helse» er
et foreslått tema.
Synliggjøring av de gode mangfolds-eksemplene
Arbeidet med Pling har vist at gode eksempler gir god virkning. Hvordan kan vi arbeide
videre og forbedre dette?
Rapportering
Et spørsmål til rapportering – kan inkluderende være et nøkkelord i tillegg?
Valg av ord er av stor betydning – sannhet, rettferdighet, klarhet – hvordan tar vi dette inn?
Notat om rapportering redigeres om gjennom sommeren av Ingrid og nytt utkast kommer
etter ferien.
Mer på nettsiden om UMLs arbeid
Nettsiden for NMH skal bli ny i løpet av to år. Kan lenken mellom «si ifra» og UMLs side
forbedres? Ingrid og Camilla vil i løpet av sommeren se mer på «si ifra» - forbedringer?
Hva med en workshop med UML, studiesjef og web-redaktør for å forbedre tekstene på
nettsiden når de nye nettsidene er på plass?
Rune vil delta på møte for 1. års-studenter om prestasjonsforberedelser 23. august.

Eventuelt
Universitetene har nettverksgrupper som arbeider med mangfold og likestilling. Det
undersøkes om høgskolene kan gjøre noe tilsvarende. Det arbeides for mer aktivitet i gru pper i
neste nettverkskonferanse.
Møter for høsten 2018 planlegges ut fra meldte kalendere.
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