ViS styrelsemöte 3- 4 mars 2015
Plats: Astar, Medborgarplatsen 25
Närvarande:
Jonas Jonsson Katharina Sjögren Edström, Staffan Ström, Elisabeth Andreasson, Thomas Norgren, Lotta
Sandin, Bengt Jönsson, Christian Thomsen, Hans Melén
Adjungerad: Mikael Andersson

1. Mötet öppnades
2. Formalia
Föregående protokoll genomgicks.
Faktureringen har fungerat enligt beslut
AU-protokoll har skickats ut till styrelsen
3. Årets aktiviteter
Konferensplaneringen
Beslut och info:
Seminarieledare till pedagoger under punkten integration återstår annars alla klara
Programändring gjord, Per Brahm om teknik för pedagoger
Ekonomi, överenskommelser med medverkande samt texter är i stort sett klara
Mikael behöver underlag för att dra folk till årsmötet t ex vad ska ViS driva i lobbyarbete
Texter till nätverken trycks på ett A5 och Mikael anpassar texterna från nätverken.
Jonas tar upp nätverken i inledningen och hänvisar till montern
Styrelsen träffas söndag kl 17 och bemannar montern och ska vara seminarievärdar.
Presenter till föredragshållare blir ett bevis för att ViS skänker ”School in a box”
Val av texter marknadsföringsmaterial till montern genomgicks och beslutades
Tre nya rollups beställs av Mikael.
Synpunkter på förslag till rekryteringsfolder lämnas till Mikael måndag 9 mars
Visitkort tas fram till styrelsen i Almedalen.
Bemanning i montern
Måndag
8.30-10.00 Christer, Lotta
12.00-12.30 en syv , Staffan
12.30-13.00 en syv, Jonas
14.45-15.15 Thomas N, Hans, Katharina
Tisdag
8.30-9.00 Ronny, Ulrika
11.30-12.15 Hans Christian
12.15-12.45 Thomas N Christina
14.00-14.30 Anna, Caroline
10.10-10.45 Staffan , Elisabeth
Seminarievärdar:
Jonas Jonsson Aram Afsahi
Katharina Sjögren Edström: Per Brahm
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Staffan Ström, Per Andersson, Alistair Creelman, Li Jansson
Elisabeth Andreasson reserv
Thomas Norgren, Andreas Fejes
Lotta Sandin, Lars Hugsén, Birgitta Torgrimsson
Bengt Jönsson, Peter Brännström Katrin Lundnark
Christian Thomsen,
Hans Melén Kroksmark
Caroline XXXX föreläsare
Anna reserv
Christina Seroj Ghazarian
Mikael Ebba Ossiansson Jan Elftorp
Ola Nordell Tranås, Ingela Bergmo P
Johanna Möller Mehrdad
Beslutades att:
Lotta gör schema över värdarna och monterbemanning
Klädkod: Svart klädsel samt större namnbricka med magnetfäste.
Lotta och Christina gör bordsplacering till middagen
Alla mailar förslag till Katharina på företag att kontakta inom IT/ lärplattfom etc för utställning.
Appen kommer ut 30/3 och innehåller program, deltagarlista personlig hotellinfo ev utvärdering
Anmälningsläget genomgicks - kommuner och uba som anmält sig
Beslutades att:
alla hjälps åt att ringa kontakter samt möjlighet för Katharina att ta in Ilhem för marknadsföring.
Christina kontaktar kommunerna i nätverk Västernorrland m fl samt personal vid skolverket.
Årsmötet
Valberedningen: En ny person föreslås: John john Ernstsson från Medlearn Västerås
Styrelsen förbereder förslag till ny valberedning vid ev byte
Tips till Valberedningen gällande ytterligare en ny styrelsemedlem efterfrågas och ett förslag till
styrelse bör ligga klart och offentliggöras två veckor före konferensen/årsmötet.
Revisorerna är beredda att sitta kvar.
Verksamhetsberättelse 2014
Förslag från AU diskuterades och beslutades och läggs fram vid årsmötet
Verksamhetsberättelse för Nätverket Matematik samt SiV och ViISa genomgicks

Verksamhetsplan 2015
Förslag från AU diskuterades och beslutades och läggs fram vid årsmötet. Lyftes frågan om
möjliget att tillsätta arbetsgrupper under styrelsen för ytterligare aktiviteter.
Beslutades att:
Katharina undersöker möjligheten att flagga för årsmötet i appen
inte ta fram någon trycksak för detta
kontaktperson för kommande internationellt nätverk under konferensen är Thomas Norgren.
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4. Ekonomi
Budget 2015
Diskuterades och beslutades att lägga fram till årsmötet enligt bilaga1
Medlemsavgifterna kvarstår och arvodena justeras enligt bilaga 2.
Avtal med Trettontvå diskuterades. Kostnader enligt offert från Tretton2 läggs in i budget för 2015
och förutsatt att årsmötet fattar beslut enligt detta tecknas avtal med Tretton2.
5. Almedalen
Boende bokat söndag till lördag i hus inkl städning
7 personer åker
5 mars möte med Lill Ljunggren Lönnberg
Avtalsförslag framtaget för en heldag med vuxenutbildning.
7 pass kan beläggas + lunch dessa säljs till olika org (45 min 15 min paus)
Intresserade organisationer: Nitus, Sauf, YH förbundet, YH Mälardalen och Almega är vidtalade
Kostnaden 150 000 + mingel 20 000 kostnaden för mingelförtäring tillkommer.
Dikuterades faktureringsfrågor
Beslutades att delta utifrån en riksbedömning
Vi säljer 5 pass för 25 tkr per styck
Beslutades att:
ViS deltar i Almedalen med huvudinriktning vistelse söndag till torsdag
Mikael får i uppdrag att boka resor samt hyra av cyklar och kontakta medarrangörer med kontrakt.
Katharina informerar Mikael.
medarrangörer betalar 25 000 kr per pass
Marknadsföring diskuterades
 visitkort
 informationsfolder
 monter och broschyrställ, info är beställt
6. Nätverkens rapporter
SiV
Man har besökt Karlstad universitetet och Forshaga vuxenutbildning, som har ett lärcentrum.
Planerat möte i Borlänge samt en träff i Stockholm. Deltar på vägledarföreningens konferens.
Hösten 2015 planeras ett webbinarium. Resestipendiet diskuterades. Viktigaste frågan för gruppen
gäller slutbetygen. Stort fokus på att rekrytera fler personer till nätverket.
Matematiknätverket
Konferens i Göteborg kring matematik och språk har genomförts. Två konferenser planeras under
ht kring matematiksvårigheter. Nätverksaktiviteter pågår med SMAL och SMDF. Utveckling av
hemsidan planeras. Internationell konferens i Washington där eventuellt någon ur nätverket kan
delta. Man planerar att instifta ett stipendium under hösten.
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7. KOM, hemsida, nyhetsbrev
Beslutades att:
 KOM ges ut både i papper och digitalt 2015 för att därefter övergå till enbart digital
utgivning 2016.
 informera om den gradvisa övergången till digital tidning i verksamhetsplanen
 att under 2015 arbeta fram en bra distributionsplan för digital KOM
 att fånga in synpunkter på KOM (innehåll, distribution mm) i ViS monter på konferensen
Teman i KOM för 2015
 Sommarnummer: Konferensen, varför deadline skjuts till efter konferensen
 Höstnummer: Almedalen samt uppföljning av skolverkets satsningar deadline sista augusti
Nyhetsbrev för att flagga för konferensen kommer ut inom kort.
8. Omvärldsbevakning
Tilläggsdirektiven till yrkesprogramutredningen lyftes och Amelie von Zweiberg bjuds in till
styrelsemötet i maj
Lagrådsremissen sfi-utredningen - ingen ny information.
Roger Mörtvik bjuds in till nästa ordinarie styrelsemöte.
Diskuterades rapporter från olika kommuner ekonomi, samarbeten och upphandlingar mm
9. Nästa möte
12/4 17.00 i Linköping samt 13/4 konstituerande möte
Nytt datum i maj 27/5-28/5 i Stockholm
10. Övriga frågor
Remiss angående Folkhögskolelärarexamen ska vara inne 30/4 Elisabeth och Hans skriver.
Elisabeth ansvarar
Lokal för konferens 2016.
Beslut att Mikael kollar lämpligt datum med hänsyn till övriga stora konferenser
Beslut om lokal tas per capsulam efter information från Mikael
Telefonmöte med Almedalsgruppen (Caroline, Christina, Jonas, Katharina, Elisabeth) och Micke
17 mars kl 14.30. Caroline ansvarar för att kalla.
Beslut att dela kontakter i mobilen inför konferensen
Utbildningsdag inom området miljö och klimat diskuterades och skjuts på framtiden. Återkopplas
av Hans.
Mötet avslutades
Ordförande tackade Katharina och Astar för värdskapet och avslutade mötet.
Elisabeth Andreasson
Mötessekreterare

Jonas Jonsson
Mötesordförande tillika justerare

4

