Protokoll ViS styrelsemöte
onsdag 4 december kl 16 – torsdag 5 december kl 16 2013 i Stockholm
Närvarande: Elisabeth Andreasson, Jonas Jonsson, Bengt Jönsson, Owe Liedgren, Hans Melén (dag två),
Thomas Norgren, Lotta Sandin, Katharina Sjögren Edström, Tomas Stens, Caroline Waldenström
1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat

2.

Formalia
Föregående protokoll godkändes

3.

Ekonomi
Kassören redogjorde för föreningens ekonomi.
Diskussion om medlemsavgift.
Beslut: Medlemsavgiften 2014 behålls oförändrad.
Styrelsen måste presentera ett nytt förslag på årsavgift på årsmötet. Tid ska avsättas på nästa
styrelsemöte för diskussion.

4.

Stora aktiviteter
- Kairos Future
Rapport från arbetet som nu är igång. Nästa programpunkt är expertseminariet i januari.
- Konferensen 2014
En sajt för konferensen har skapats. Därifrån sker anmälningar och uppdateringar av programmet.
Anmälningar kommer kunna tas emot inom kort för den som vill få fakturan 2013.
Beslut: Konferenssajten ska vara en undersida från ViS sajt med en hemknapp för återgång till ViS.
Genomgång av förra konferensens utvärdering
Genomgång av och diskussion om det preliminära programmet.
Konferensens budget.
Beslut om konferensavgift:
3900 kronor för medlemmar
4500 kronor för ickemedlemmar
2200 kronor dagavgift för medlemmar
2900 kronor dagavgift för ickemedlemmar
Styrelsen är medveten om att vi trots ökad avgift tar en stor ekonomisk risk med konferensen. En
kontinuerlig avstämning ska göras av anmälningsläget så att styrelsen vid behov kan vidta åtgärder.
- Almedalen
Almedalsbåten är bokad för boende fyra kvällar à 3 750 kronor/hytt.
Beslut: ViS står för hyttkostnad vid två personer/hytt.
Almedalsbåten är preliminärbokad för ViS seminarium tisdag 1 juli 2014.
Beslut: Styrelsen ger Tretton2 att boka lokalen samt att anordna ett mingel i anslutning till seminariet.
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- Uppföljning av avtalen med Tretton2 och Ilhem
Diskussion om avtalens innehåll och omfattning. Styrelsen önskar använda den avtalade tiden till
debattartiklar, pressbevakning, Almedalen med mera. En artikel i ViS inför 2014 års konferens om
arbetet med Kairos Future och våra statements önskas också.
Beslut: Katharina återkopplar till parterna och Jonas skriver på avtalet för ViS
5.
-

Remisser och skrivelser
Remissvar gällande gymnasieingenjörsutbildning och studie- och yrkesvägledning är

inskickade.
6.

Jonas o Hans skriver brev till Nationellt centrum för matematik

Nätverkens rapporter
- ViSa
Styrelsen efterlyser representation från administratörsnätverket.
- SiV
Besök i Örnsköldsvik i december
En utbildningsdag planeras i Umeå i mars
Alla uppmanades att sprida info om Helsingforskonferensen i april
Några Syvare i Stockholm har startat en Syvtjatt
- Matematiknätverket
Ett tredje seminarium om matematik och språk planeras i Skellefteå i mars
Troligtvis blir det ytterligare två seminarier i vår
Nätverket kommer att bevaka matematikbiennalen
- Skolledarnätverket:
Många svar på enkäten och resultatet visar på ett stort intresse för att engagera sig.
Olika svar hur man önskar kommunicera, men troligtvis blir det via Facebook.
Beslut: Fråga Tretton2 om man inom ramen för avtalet kan engagera sig i Skolledarsymposiet

7.

Nordiska samarbeten
Artikel om resan till Haderslev kommer i nästa KOM.
Hans betonade vikten med de nordiska konferenserna som äger rum vartannat år
Mer tid för diskussion om nordiska samarbeten önskas på nästa möte.

8.

9.

KOM, hemsida, nyhetsbrev
Styrelsen efterlyser redaktörerna på styrelsemötena.
Mötets gäster
Maria Liljestrand, Svenskt näringsliv presenterade organisationens syn på vuxenutbildning och vilka
frågor man driver. Stort intresse för ViS och önskemål om fortsatt samarbete.
- Jan Rehnstam, sekreterare i Sfi utredningen presenterade utredningen.
-

10. Nästa möte
21-22 januari i Stockholm

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

11. Övriga frågor
Förslag att skapa en plats på ViS hemsida där medlemmarna kan lämna idéer och förslag på frågor som
man vill att Vis ska driva.
Förslag att skapa ett kalendarium på ViS hemsida med kurser och konferenser samlade.
12. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för ett bra möte och förklarade mötet avslutat

Caroline Waldenström
Sekreterare
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