Institutet för tematisk genusvetenskap
Förberedande styrelsemöte, 26 februari 2015. Plats: Riksdagen, kl. 13.15-16.00
Deltagare: Barbro Westerholm (BW), Cecilia Åsberg (CÅ) LiU, Sofia Strid (SS) ÖU, Magnus Åberg (MÅ)
KaU, Liisa Husu (LH) ÖU, Marinette Grimbeek (MG) KaU, Ida-Maria Börjesson (IMB) ÖU, Nina Lykke
(NL) LiU.
Ej närvarande: Desirée Ljungcrantz, Ulf Mellström, Marie Nordberg
Innan mötet öppnades hälsade Barbro Westerholm alla välkomna till Riksdagen, och deltagarna
presenterade sig för varandra.
1. Mötet öppnas.
Mötet öppnades av BW.
2. Godkänna dagordningen.
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare.
CÅ utsågs till justeringsperson.
4. Föregående mötesprotokoll.
LH lyfte att frågan om doktorandrepresentant i GEXcels styrelse (§3, s. 2 i protokollet) ännu inte
behandlats. Beslöts att göra detta till en övrig fråga på mötet (se punkt 5. Pågående ärenden).
Angående §8 i protokollet kommenterades att statusen på protokollen från GI:s styrelsemöten
behöver diskuteras. Beslöts att göra detta till en övrig fråga på mötet (se punkt 5. Pågående
ärenden).
Angående §7 i protokollet om behovet av att diskutera institutets roll och uppdrag, konstaterades att
den tillträdande styrelsen själv kan avgöra hur och när denna diskussion ska ske.
5. Pågående ärenden
-Tillsättningen av den nya GI-styrelsen och ordförandet ligger på rektorers bord. Vid LiU har beslut av
nya ledamöten redan fattats, beslut från KaU- och ÖU-rektorer torde komma snart.
- Diskuterades frågan om doktorandrepresentation i GEXcels exekutiva styrelse. Föreslogs att frågan
kunde lösas med att GI:s doktorandrepresentanter även satt i GI:s styrelse. Den tillträdande
styrelsen uppdrogs besluta om detta förfarande. Detta förslag ska därefter tas vidare till de lokala
miljöerna som får hantera frågan med studentkårerna på respektive lärosäte.
- Hanteringen av GI:s styrelseprotokoll. Den tillträdande styrelsen uppdrogs besluta att
beslutsprotokoll från mötena ska anslås på GI:s hemsida. Minnesanteckningar från varje möte ska
också föras. Dessa sparas för internt bruk.
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- GI:s hemsida. Silje Lundgren har tillsett att GI har en uppdaterad hemsida som till formen liknar
GEXcels hemsida. SS väckte frågan om vilken ambition som finns med hemsidan. LH informerade att
GI-hemsidan hittills har innehållit allmän beskrivning av GI, protokoll, samt information om styrelsen
och dess arbete, men att det inte finns möjlighet att arbeta mer aktivt med sidan än så.
- Arbetsfördelningen av GI:s administrativa arbete. Den tillträdande styrelsen uppdrogs besluta att:
1) Arbetet ska rotera mellan lärosätena, 2) Att arvoderingen av ordföranden ska fördelas lika mellan
lärosätena.
6. Rapporter.
a) Riksdagen.
BW förklarade att hösten 2014 i mångt och mycket var en förlorad termin i riksdagen. Detta på grund
av det osäkra parlamentariska läget. Arbetet med en ny forskningspolitisk proposition håller nu på att
skjuta fart och det är viktigt att regeringen får ett så bra underlag som möjligt för sitt arbete. BW
beklagade att den tidigare Forskningsrådsnämnden (FRN) och dess genuskommitté lagts ner, och sa
att hon kommer att verka för riktade finansierade satsningar på genusforskning.
Diskuterades vilka frågor forskningen vill föra fram som centrala för forskningspropositionen. LH
menade att jämställda forskarkarriärer och kvinnors karriärvägar i akademin är en viktig fråga, och
därtill infrastrukturfrågor kring genus i forskningspolitiken. SS menade att såväl formfrågor (t.ex.
kvinnors karriärvägar i akademin) och innehållsfrågor (specifika forskningsteman) bör lyftas fram. NL
menade att Intergender – via dess exekutiva kommitté – kan hjälpa till att driva frågan om
forskarkarriärer.
BW meddelade att hon ska skaffa fram materialet från det tidigare arbetet med FRN:s
genuskommitté. Detta kommer att distribueras till styrelsen.
BW argumenterade för att det vore bra med en tvärpolitisk motion för att få upp genus på den
forskningspolitiska agendan och forskningspolitiska strukturer (en ny genuskommitté eller dylik).
Viktigt är då att politikerna får ett så bra underlag som möjligt som stöd i motionsarbetet. Själva
motionen ska sedan vara några få kortfattade välargumenterade punkter, inte mer än en-två sidor.
CÅ menade att diskussionen gett följande punkter som skulle kunna lyftas från forskningens sida: 1)
Ojämställda forskarkarriärer, 2) Tvärvetenskaplig forskning (t.ex. genus och miljö, genus och
transport), 3) En ny genuskommitté eller något dylikt. LH betonade att det också är viktigt att lyfta
fram den samhällsrelevans som genusvetenskaplig forskning har. Därtill finns behov att bygga en
"knowledge transfer infrastructure" om genus, jämställdhet och mångfald i forskarkarriärer,
forskningspolitiken och akademin för att stödja universitetens och sektorns arbete för jämställdhet
och mångfald.
6b-6d. Rapporter från Kau, Liu och Öru
Se bifogade skriftliga underlag från miljöerna.
7. Institutets administration och ekonomi, arbetsdelning LiU, KaU och ÖU
Se punkt 5 ovan för föreslagna beslut.
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SS föreslog också att vi kan sätta ihop en lista för att samla det arbete som styrelsen gör. SS
administrerar den listan och styrelsen förser SS med information.
8. GEXcel International Collegium
LH föredrog den aktivitetsrapport som tagits fram av GEXcel och som ska presenteras för GI:s styrelse
när den är formellt utsedd.
Eftersom det är viktigt att rapporten kan godkännas så snart som möjligt beslöts att rapporten kan
fastställas av styrelsen per capsulam. Det vill säga, så snart rektorerna godkänt styrelsen kommer
rapporten att spridas till styrelsemedlemmarna för deras godkännande utan fysiskt möte.
9. Genusdialoger.
Den tillträdande styrelsen uppdrogs besluta att nästa genusdialog ska ske den 9 juni på Riksdagen i
Stockholm, kl. 11.30-14. Dialogen ska knytas till temat "Genus och den forskningspolitiska
propositionen". Upplägget för dialogen föreslogs enligt följande: Kl. 11.30-12.00 Lunchmacka, kl. 1212.30 Talare 1, kl. 12.30-13.00 Talare 2, kl. 13.00-13.30 Talare 3, kl. 13.30-14.00 Avslutande
diskussion.
10. Övriga frågor
Övriga frågor identifierades under punkt 4 och diskuterades under punkt 5 ovan.
11. Nästa möte
Nästa och första ordinarie möte för GI:s styrelse blir den 9 juni 2015, kl. 14-16 i Riksdagen.
BW bokar lokal för genusdialog och GI:s styrelsemöte i Riksdagen.
För övrigt ska också nämnas att BW tog på sig att boka lokal för ett utlokaliserat GEXcel Co-Directormöte som hålls i Riksdagshuset den 9 juni, kl. 930-11.30.
12. Avslutning av mötet
BW avslutade mötet.

Justeras:

Cecilia Åsberg
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