Protokoll styrelsemöte 20–21 oktober 2015 hos Astar i Stockholm
Närvarande: Jonas Jonsson, Katharina Sjögren Edström, Thomas Norgren, Christina Fahlgren-Lövheim,
Christian Thomsen, John-John Ernstsson, Lotta Sandin, Hans Melén, Caroline Waldenström, Ronny
Spångberg (dag 2), Bengt Jönsson (em dag 2), Mikael Andersson (adjungerad till punkt 4)
1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och Katharina välkomnade alla till Astar.

2.

Formalia
Föregående protokoll godkändes.
Redovisning av beslut: Mats Söderberg från SKL har inte fått någon återkoppling.
Remissvar och skrivelser är gjorda. Ska läggas ut på hemsidan och Facebook.

3.

Ekonomi
Stabila medlemsintäkter trots det nya upplägget på medlemsavgift. Ökade annonsintäkter. Alla
uppmanas att skicka kvitton för kostnadsersättning till Active Service, i god tid innan årsskiftet.
Beslut: Att Jonas går igenom offerten för Almedalen och ViS konferensen 2016 med Tretton2 samt
därefter skriver avtal eller orderbekräftelse.

4.

Verksamhetsplanen med aktiviteter
- ViS Skolledarforum 17-18 november
Beslut: ViS står för resa, boende och konferensavgift för Jonas och Elisabet. För ytterligare
styrelsemedlemmar står ViS för konferensavgiften.
- ViS konferensen 2016
Önskemål att belysa avnämarperspektivet, arbetsgivarna. Förslag på föreläsare till Katharina senast 9/11.
Beslut: Konferensen ska heta: ”ViS konferensen 2016 På väg mot världens bästa vuxenutbildning”
Beslut: ViS står för styrelsens kostnader till och från Uppsala liksom kostnaden för två hotellnätter.
Beslut: Att konferensavgiften är oförändrad från förra konferensen, vilket innebär:
Boka tidigt priser:
Därefter:
Icke medlem, en dag
3 625
3 625
Medlem, en dag
2 750
2 750
Icke medlem två dagar 5 000
5 625
Medlem två dagar
4 000
4 875
Priserna är inklusive moms
Beslut: Att anlita Eric Granat (Arenabolaget i Linköping) för försäljning av utställningsmontrar till en
kostnad av 2 500 kr/monter. Styrelsen tipsar honom om möjliga utställare, eric.Granat@arenabolaget.se
Beslut: Att prissätta utställningsmontrarna enligt följande:
Monterstorlek
Pris exkl moms
Antal deltagare per monter
6 kvm (3x2 m)
9 000 kr
2
10 kvm (5x2 m)
15 000
3
18 kvm (9x2 m)
27 000
5
- Almedalen 2016
Agaton Consulting jobbar vidare med lokal och boende.
Diskussion om nätverkens medverkan i Almedalen. Nätverkens medverkan sker inom ramen för deras
anslag. Om möjligt kan boende samordnas med styrelsen men garanteras ej. Viktigt att medverkan har
ett syfte. Medverkan troligtvis mest aktuell för SiV.
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5.

Nätverkens rapporter
- SiV
Avtackat tidigare medlemmar i arbetsgruppen. Nya medlemmar tillkommit.
Deltar i vägledarkonferensen 22 oktober
Ola från Tranås medverkar i Skolverkets referensgrupp för webbaserade mallar för gymnasieexamen.
- Mattenätverket
Fyra konferenser ”Vuxnas matematiksvårigheter”.
25 nöjda deltagare från konferensen i Linköping.
Hittills är 30 deltagare anmälda till konferensen 5-6 november i Örebro.
Samma konferens planeras senare i Lund och Sundsvall.
Deltagarna till konferenserna har nåtts via hemsidan, Facebook, nyhetsbrevet och telefonförsäljning till
kommuner i närheten av aktuell ort.
Hans och ytterligare någon ska föreläsa om vuxperspektivet på Matematikbiennalen i Karlstad
- Skolledarnätverket
20 anmälda till Skolledarforum.

6.

KOM, hemsida, nyhetsbrev
Diskussion om hur vi ska kommunicera med medlemmar och andra intressenter.
Beslut: KOM i december blir sista papperstidningen. I tidningen ska utrymme ges för tydlig information
om detta samt marknadsföring av hemsidan, medlemsbrevet, Facebook och Twitter.
Beslut: KOM i mars utkommer endast digitalt. Då ska beslut ha tagits om ViS informationsflöden.
Beslut: John-John öppnar ett Twitterkonto
Beslut: Nyheterna som Caroline lägger ut på Facebook ska hon även lägga ut på Twitter

7.

Varumärkesstrategi
- Rapport från workshop med Joakim Thulin:
Använde scenario som modell för workshoppen. Alltså INTE prognos - så som vi alltid gjort med
marginella förändringar och INTE vision - en önskevärld där allt blir som vi vill så kommer vi att
kunna... utan världen så som den är med ett TROLIGT scenario för hur VIS möjligheter kommer att se
ut och vilka konsekvenser det i sin tur får för t ex kommunikationsarbetet och de prioriteringar som
följer på det. Vi är i den nedre vänstra halvan i Joakims bild
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ViS programförklaring är bra enligt Joakim:
ViS arbetar för att ge vuxna bättre förutsättningar för lärande. Som branschorganisation tar vi tillvara
vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer.
Våra medlemmar får ta del av utveckling, utbildning och ett starkt nätverk.
Våra mål fick dock kritik som allt för fluffiga. ViS bör addera något. Sikta högre än vad medlemmarna
kan göra var för sig. Tillvarata de kollektiva fördelarna i stället för att upprepa självklarheter.
Diskussion om ViS erbjudande:
Dialogspåret:
Välj ut de vassaste debattörerna för olika ämnen. Påverka. Debattera t.ex nya förslag,
få hjälp med synpunkter för remissvar etc. Debattera digitalt (Facebook, Twitter, blogg mm) och på våra
mötesplatser (konferens, Almedalen mm)
Eventspåret:

Förmedla kunskap, erfarenhetsutbyte, debatter. Digitala och fysiska event.

Mediaspåret:
Med hjälp av kändis lyfta vuxenutbildningen på den mediala agendan. Då måste vi
våga släppa kontrollen av vad som sägs. Bra använda storytelling
Globalt spår:

Lyft in det globala perspektivet och förmedla genom dialog, events och media

Förenkla målet. Förklara hur det ska uppnås. Allt behöver inte vara klart. Bjud in till dialog.
Vi landade i ett visionärt mål ”Världens bästa vuxenutbildning”
Fyra hörnstenar/rutor/ben som förklarar hur målet ska uppnås:
Pedagogisk
Förutsättningar
excellens
/spelregler

Tillgänglighet

Resultat

Vi behöver diskutera allt detta grundligt igen.
Beslut: ViS varumärkesstrategi som huvudfokus på nästa styrelse. Därefter återkoppling till Joakim för
hans feed-back.
8.

Omvärldsbevakning
En mängd statsbidrag ska sökas senast 9 november.
Rörigt med alla regler runt trainee.
Vad innebär DÖ:s död? Ännu mindre långsiktighet?
Christina varit på Moocs konferens på Island. Intresset för Moocs har stigit stort och planat ut – kommer
det stabiliseras eller försvinna? En bra möjlighet för nyanlända då förkunskaper inte efterfrågas.
Sfi växer snabbt som andel av vuxenutbildningen. Varför får bara Studieförbunden och inte den formella
vuxenutbildningen utbilda på asylboenden?
Vuxenutbildningen kommer behöva resursförstärkning när många ska till Sfi och vidare utbildningar.
Konferens 11 november om SEQF (Sveriges referensram för utbildningssystemen och kvalifikationer)
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9.

Övriga frågor
- I syfte att utveckla kontaktytorna med angränsande organisationer beslöt styrelsen enligt följande:
Beslut: Christina deltar i Nitus höstkonferens på ViS bekostnad. ViS bekostar ytterligare en plats om
intresse finns.
Beslut: Jonas deltar i Sverds konferens på ViS bekostnad.
Deltagande innebär naturligtvis också ett bidrag till nästa KOM.
- Rapport av Katharina och Lotta från gymnasieutredningen
Se bilaga med bildspel från konferensen
- Remiss gällande allmänna råd om KAA.
Beslut: Christina besvarar remissen för ViS räkning i mån av tid.
- Regeringens beslut om ändring av 4 kap. 18 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
Beslut: Jonas och Lotta svarar och påtalar att regeländringen är för snabb och innebär negativa
konsekvenser för eleverna. Förordar ikraftträdande 1 juli 2016 i stället.
- SiV, ViSa och mattenätverket planerar en gemensam konferens 13 maj i Stockholm. Gemensam
föreläsning om att möta trängda personer följt av olika program för respektive nätverk.
- Valberedningen
Uppmanar alla att meddela om de inte vill kvarstå samt att lämna förslag på nya kandidater. Ordförande
påminde valberedningen om att tänka bredare än skolledare. Andra yrkesgrupper är också intressanta.

10. Nästa möte
Alla möten börjar 16:00 och slutar 15:00 om inget annat anges
14-15 december i Stockholm. Mötets tema: ViS varumärke och kommunikation.
26-27 januari i Stockholm
8-9 mars i Stockholm
17 april kväll, i Uppsala inför konferensen
18 april i Uppsala efter årsmötet, konstitutionerande möte
10-11 maj i Skellefteå
Ev. möte inför Almedalen
11. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade Katharina och Astar för gott värdskap.

Caroline Waldenström
Protokollförare
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