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1.    Utkast til brev til dekanatet i forbindelse med utvalgets  

leders fratreden  
Likestillingsutvalgets (LSU) medlemmer hadde på forhånd fått tilsendt et utkast til notat til  

dekanatet fra Kirsti Strøm Bull. Kirsti Strøm Bull er bedt til dekanatet  

for å snakke om sine erfaringer som leder av LSU og om mandatet; hun  

skal ferdigstille notatet i sitt navn etter diskusjon i utvalget.  

Blant annet følgende punkter ble diskutert og trukket fram som viktige  

av utvalgets medlemmer:  

 

-    LSUs arbeid må integreres bedre i fakultetets virksomhet, for  

eksempel ved at LSU blir innkalt som observatør i fakultetsstyret og  

seksjonsledermøter i forbindelse med overordnede strategidiskusjoner og  

andre saker hvor et likestillingsperspektiv er særlig relevant.  

-    LSU kan fungere mye mer som en ressurs på fakultetet samtidig som  

kontrollfunksjonen ikke må vannes ut.  

-    Mandatet bør revideres til å inkludere minoriteter på fakultetet  

som helhet og ikke bare for studentene. Det er et misforhold mellom det  

svært ambisiøse mandatet og utvalgets gjennomslag, og mellom mandatet og  

fakultetets virksomhet.  

 

 

2. Framgangen for minoritetsundersøkelsen  

LSU regner med at utvalget har utarbeidet spørsmål til undersøkelsen på  

en god måte, og vil ikke be om å få gå gjennom spørsmålene før  

undersøkelsen gjennomføres. Det er blitt informert om at undersøkelsen  

er blitt forsinket på grunn av problemer med å rekruttere  

studentrepresentanter til utvalget. Utvalget anser det som lite  

hensiktsmessig å gjennomføre undersøkelsen før jul, fordi det kan gi  

lavere svarprosent om undersøkelsen kommer midt i eksamensperioden.  

 

Det er i utgangspunktet problematisk å utsette å gjennomføre  

undersøkelsen til etter nyttår fordi midlene vi har fått tildelt, i  

utgangspunktet ikke kan overføres til 2014. Det undersøkes om det kan la  

seg gjøre å overføre midler likevel. Om dette ikke går, skal man  

undersøke om muligheten for støtte til undersøkelsen fra PMRs budsjett.  

 

 

3. Eventuelt  
Det planlegges en utvidet lunsj med de kvinnelige stipendiatene før jul  

hvor Kirsti Strøm Bull snakker om skriveprosessen ved doktorgradsarbeid.  

I februar 2014, arrangeres det fremføringskurs for kvinnelige  

stipendiater. Kurset vil være på norsk, men alle kan selvsagt delta.  
 


