Protokoll styrelsemöte 8-9 mars i Nacka
Närvarande: John-John Ernstsson, Jonas Jonsson, Hans Melén, Staffan Ström, Elisabeth Andreasson,
Katarina Sjögren Edström, Monika Lundkvist, Thomas Norgren, Lotta Sandin, Anna Örnestad, Christina
Fahlgren Lövheim, Caroline Waldenström. Ronny Spångberg delvis dag 2.
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och Staffan hälsade alla välkomna till Nacka.
2. Mötets gäst
Jan-Erik Jansson, ordförande i arbets- och företagsnämnden i Nacka, informerade om den politiska
visionen för vuxenutbildningen i Nacka.
3. Formalia
Föregående protokoll godkändes.
4.
-

Ekonomi
Årsbokslut
Kassören färdigställer årsbokslutet och skickar till styrelsen innan det läggs ut på hemsidan.

-

Medlemmar som har slutat och medlemmar som slagits samman
Tio medlemmar har lämnat ViS
Tre kommuner har gått samman och bildat förbund
Fyra medlemmar har anmält minskat antal medarbetare
Tre nya medlemmar har tillkommit
Beslut: John-John ansvarar för att de medlemmar som lämnat ViS kontaktas om skälen till det.

-

Annonsering
Beslut: Att införa platsannonser på www.visnet.se.
Fortsatt diskussion om hur platsannonserna ska hanteras på kommande möte.

5.

Kommunikationsstrategi
ViS vision: Världens bästa vuxenutbildning
ViS löfte till medlemmarna: ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft!
ViS
o Spanar
o Tolkar
o Delar
o Driver

-

Resurser för kommunikation; uppdrag, tjänster, organisation kopplat till kommunikationsstrategi och
budget
Behov: 5-6 nyhetsbrev per år med huvudsakligt syfte att marknadsföra våra egna aktiviteter.
Cirka 20 fördjupade artiklar (à la KOM) per år med huvudsakligt syfte att belysa våra fokusområden.
Nyheter på hemsida, Twitter och Facebook ca fyra dagar/vecka med huvudsakligt syfte att underlätta
medlemmarnas omvärldsbevakning
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Styrelsens kommentarer och fördjupningar av ovan
Beslut: AU utformar en kravspecifikation på två konsulter. En sammanhållande + ansvarig för digital
kommunikation samt en ansvarig för fördjupade artiklar. Kravspecifikationen fastställs av styrelsen 17
april. Kravspecifikation med förfrågan lämnas därefter till lämpliga för uppdraget. Jonas håller i
rekryteringen. Beslut fattas på styrelsemötet 10-11 maj.
Annonsförsäljning blir en egen funktion men samordning måste ske med ansvarig för digitala
kommunikationen.
6.
-

Årsmötet
Verksamhetsberättelse
Beslut: Att inför årsmötet 2016 lägga fram Jonas förslag till verksamhetsberättelse.

-

Verksamhetsplan
Beslut: Att inför årsmötet 2016 lägga fram Jonas förslag till verksamhetsplan.

-

Fortsatt diskussion om nätverkens syfte och mål
Nätverken ska fungera som styrelsens referensgrupper för att belysa olika frågeställningar mer
allsidigt, de ska sprida kunskap (fysiskt o digitalt) och de ska rekrytera medlemmar. Nätverken ska ses
som kontaktyta med medlemmarna i linje med varumärkeslöftet.
Förslag om att nätverkens representanter adjungeras till styrelsen endast någon gång per år. Det
frigör mer tid till nätverksarbetet och innebär större fokus på nätverkens frågor vid dessa tillfällen.
Beslut: Styrelsens och nätverkens arbetsformer blir mötets tema 10-11 maj
Behövs nätverk som är flexibla och kopplade till aktuella mål. Nätverken behöver inte bara bestå av
yrkesgrupper utan viktiga frågeställningar, t.ex EduTech, internationnella frågor mm.
Nätverken är beroende av eldsjälar. Då arvode ej är aktuellt kan uppmuntran istället vara att få gå på
intressanta seminarier mm för egen utveckling och för att sprida ny kunskap.

-

Budget
Ett förslag till budget togs fram efter noggrann genomgång av alla budgetposter.
Beslut: att föreslå årsmötet oförändrade styrelsearvoden 2016 och oförändrad medlemsavgift 2017.
Beslut: Jonas stämmer av budgetförslaget med Bengt som därefter skickar ut det slutliga förslaget till
styrelsen innan det läggs ut på www.visnet.se.

7.
-

Aktiviteter
Almedalen 2016
Beslut: Oförändrat pris för samarbetspartners i Almedalen dvs 25 tkr + moms/pass.
SAUF, Nitus, SPSM och UHR har beslutat att delta.
Almega troligtvis också. Katharina följer upp för avtal.
Yh förbundet troligtvis också. Micke följer upp för avtal.
Statssekreterare Roger Mörtvik klar för avslutande ”heta stolen”.
Beslut: Förra årets beslut kvarstår att ej erbjuda pass i Almedalen till enskilda utbildningsanordnare.

-

ViS konferensen 2016 På väg mot världens bästa vuxenutbildning
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Många anmälningar men vi kan bli fler. Alla ansvarar för att marknadsföra konferensen i sina nätverk.
Diskussion om de sista luckorna i programmet.
Beslut: Micke införskaffar en ny rollup med ViS nya varumärkeslöfte och vision.
8.
-

Remisser
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
Många har bidragit med synpunkter och Jonas är i det närmaste klar med svaret.

-

Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
Svar ska vara inne senast 2 maj. Viktigt med ett konkurrensneutralt system.
Beslut: Jonas åtar sig att svara på betänkandet.

-

Remiss av förslag till allmänna råd om prövning samt föreskrifter om prövning
Förslaget passar illa för vux. Man verkar inte heller ha tänkt på konsekvenserna vid validering.
John-John behöver eventuella synpunkter senast imorgon. Svar ska vara inne senast 20 mars.

9.

Omvärldsbevakning
Jonas o Katarina varit på samrådsmöte om ökad insyn inom offentligt finansierad privat utförd vård
och omsorg, samt vissa skol- och utbildningsformer (direktiv 2015:92). Utredningen ligger på
Socialdepartementet och har beteckning S 2015:04. Mötet handlade om offentlighetsprincipen. Alla
var positiva till ett regelverk som säkrar god insyn i verksamhet som finansieras av offentliga medel,
oavsett vem som bedriver verksamheten. Det fanns dock en oro för den ökade administrativa bördan,
som det skulle innebära om även privata aktörer fullt ut skulle lyda under offentlighetsprincipen.
Även frågetecken kring verksamheter med blandad offentliga och privata uppdrag. Slutliga förslaget
ska redovisas senast 1 okt 2016
Särskilda lärarlönelyftet
Trenden med lärare som går från ungdomsskolan till vux verkar vara bruten. Lärarlönelyftet som
exkluderar vux plus flera kommuners särskilda lönesatsningar på ungdomsskolan gör att lärare nu går
från vux till ungdomsskolan. Kanske en fråga för DN Debatt? För detta behövs en samlad bild.
Beslut: Monica och Christina gör en enkät med ett fåtal frågor. MedLearn bistår vid behov med
enkätverktyget. Därutöver försöker var och en kartlägga frågan hos sig.
Regionala informatörer från Skolverket. Kompetensförsörjningsproblemet av lärare kommer att
rapporteras.

10. Övriga frågor
Boka konferensen via särskild länk. Meddela Tina.malmstrom@grandtravel.se om ni vill ha hotell.
Nästa möte söndag 17 april kl 16 på Hotell Radisson Blu i Uppsala
11. Mötets avslutande
Jonas avslutad mötet och tackad Staffan och Nacka för gott värdskap
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