Protokoll styrelsemöte 17 april i Uppsala
Närvarande: Jonas Jonsson, Lotta Sandin, Monika Lundkvist, Christina Fahlgren Lövheim,
Christian Thomsen, Thomas Norgren, Ulrica Grönqvist, Ronny Spångberg, John-John Ernstsson,
Hans Melén, Bengt Jönsson, Katarina Sjögren Edström, Caroline Waldenström.
Mikael Andersson (adjungerad)
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Uppsala. Detta möte är ett förkortat
styrelsemöte inför ViS konferensen imorgon.
2. Informationsuppdragen
AU har tagit fram följande kravspecifikationer på de två uppdragen.
Informationssamordnare med ansvar för digital kommunikation
Huvudansvar för hemsida, nyhetsbrev, Facebook och Twitter.
Ska vara väl förtrogen med och ha förankring i vuxenutbildningen och bevaka
aktualiteter inom området.
Ska vidareinformera och kommentera händelser utifrån förbundets ståndpunkt i
aktuella frågor.
Konsulterar styrelsen när så behövs, för att säkerställa att det är förbundets åsikter
som framförs.
Ska arbeta för dialog med medlemmarna genom FB och Twitter samt bevaka så att
inlägg på ViS FB och Twitter inte förblir obesvarade.
Ansvarar för att samordna information så att ett enhetligt budskap kommuniceras
via ViS samtliga informationskanaler.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med styrelsen.
Redaktör för fördjupande artiklar
Huvudansvar för att lägga upp en årsplanering för artiklar utifrån ViS
verksamhetsplan och aktuella aktiviteter.
Ska kunna skriva själv samt ge uppdrag till andra att skriva artiklar.
Ska vara väl förtrogen med och ha gedigen kunskap om vuxenutbildningen.
Ska kunna administrera hemsidan, dels för att själv kunna lägga ut artiklar, dels för
att kunna fungera som back-up för informationssamordnaren.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med styrelsen.
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom kravspecifikationerna.
Det finns förslag på uppdragstagare. Jonas tar gärna emot fler förslag och frågar därefter
kandidaterna.

Vuxenutbildning i Samverkan
Ideell förening
Org.nummer 082439-3301

Adress
ViS
Box 5822
102 48 Stockholm

Telefon/E-post
0705 34 23 23
jonas.o.jonsson@malmo.se

Hemsida
www.visnet.se

3. Konferensen imorgon
Utdelning av arbetsuppgifter under konferensen så som att bemanna ViS monter och vara
konferensvärd.
Alla talares bilder behövs snarast. Mikael ansvarar för talarna från plenisalen, varje seminarievärd
ansvarar för sin talare. Allt mailas till Bengt som lägger upp på www.visnet.se.
4. Almedalen
Vi kommer in i seminariesalen först kl 8:00. Tidigaste programpunkten är alltså 8:30
Ylva Johansson är bokad kl 14:30 – 15:00
Roger Mörtvik är bokad kl 16:00 -17:00.
Hittills bokade samarbetspartners är: SAUF, Almega, UHR, Nitus, Nacka kommun. Återstår en
möjlig tid. Viktigt att även denna blir vass och drar uppmärksamhet och publik.
En del organisationer vill medverka men tycker att det är för dyrt. AU får i uppdrag att titta över
om en billigare medverkan kan erbjudas med färre tjänster från ViS.
Katharina o Jonas ska delta i andra paneler under veckan.
Mingellappar kommer att delas ut. Representant för ViS behöver bistå säkerhetsvakten vid
entrén.
Boende är bokat söndag- söndag
5. Övriga frågor
Ronny Spångberg och Ulrica Grönqvist avtackades för många års insatser för ViS, senast som
redaktörer för KOM.
Caroline Waldenström avtackades för åtta års styrelsearbete, sedan 2010 som sekreterare.

Caroline Waldenström
Sekreterare
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