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Bella Lawson
Region Västerbotten
Tel: 070-676 72 73
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Enligt sändlista

Protokoll styrgruppsmöte HBTQ och normkritisk kompetens 2018-0813 kl 16
Lokal: Aspen, Region Västerbotten, och via telefon, ring följande nummer: 090-16 30 13.
Deltagare: Ingrid Printz, Maria Oldenmark, Lars Westin, Camilla Thorn Wollnert, Richard
Ström och Bella Lawson. Förhindrade: Märta Molin.
1. Genomgång av föregående protokoll
2. Genomgång av handboken
Synpunkter på handboken har inkommit från styrgruppen om att det senaste utkastet
inte är användbart och förenligt med arbetssätt, resurser och organisation. Styrgruppen
beslutade därför att göra följande ändringar:
”En strävan ska vara att styrdokument som …. eller liknande ska genomsyras …”.
Representation: hbtq-organisation ersätt av hbtq-perspektiv. Till exempel: ”Hbtqperspektiv bör ges representation i styrgrupper eller liknande.”
Richard och Bella ser över hela dokumentet.
Grafisk formgivning: vi kommer att få hjälp med utformning och ett förslag är att ta fram
en pdf-fil (en populärversion) som enkelt kan skrivas ut.
3. Slutkonferens 30 augusti 2018
Påminnelse utskickad. Deadline framflyttad till den 17 augusti. Skicka ut i våra nätverk.
41 anmälda.
Resor för alla medverkande är inte bokade än. Bella kollar om utrymme finns i budgeten
att ta styrgruppens resekostnader. Budgetavstämning sker den 24 augusti kl 13.

Ingrid har fått förhinder att delta och ersätts eventuellt av Jimmy.
Programpunkt ”Handbok – en fortsättning av det regionala kulturutvecklingsarbetet”
Beslut: planeringsmöte och budgetavstämning den 24 augusti kl 13, Umeå.
Förslag: vi kan använda oss av avsiktsförklaringen som finns i handboken under
Introduktion.
Det är med avsikt att strategiskt integrera hbtq-perspektiv och normkritik inom ordinarie
verksamhet som dokumentet tagits fram. Detta har gjorts med anledning av att det
tidigare saknats förhållningssätt för hur vi på våra enheter skall beakta perspektiven
inom vårt ordinarie uppdrag. Syftet med dokumentet är därför att konkretisera hur vi i
våra olika processer skall tänka, förhålla oss och arbeta med perspektiven.
4. Nästa möte
Förslag på två styrgruppsmöten innan projektavslut:
 fredagen den 7 september kl 9
 tisdagen den 18 september kl 16.
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