Protokoll styrelsemöte 16 – 17 oktober 2014 i Stockholm
Närvarande: Katharina Sjögren Edström, Lotta Sandin, Thomas Norgren, Bengt Jönsson, Hans Melén,
Caroline Waldenström, Staffan Ström (dag ett)

1. Mötets öppnande
Katharina öppnade mötet
2.
-

Formalia
Genomgång av föregående protokoll och redovisning av beslut.
Protokollet godkändes

3.

Ekonomi
- Rapporter
Ekonomin är god och kommer att klara 2014 års extra satsningar
Ytterligare en kostnad på Linköpingskonferensen har kommit vilket innebär att underskottet blir ca 200 tkr
4.

Stora aktiviteter
Kairos Future
Malmö och Göteborg önskar delta i projektet men avtalet måste slutas med ViS.
Beslut: ViS skriver ett avtal med Malmö och Göteborg och eventuell annan kommun som endast kan delta
om avtalet skrivs med ViS.
Geomgång av ViS avtal med Kairos Future. Till avtalsförslaget ska läggas att ett deltagande i ViS
seminarium i Almedalen ingår i priset.
Beslut: Katharina tar fram ett avtal tillsammans med Kairos.
Beslut: Styrelsen bjuds in till kick-off 7 november. Därefter tas beslut om vilka (fyra) som kommer att
företräda styrelsen i förtstudien
- Vuxenutbildningskonferensen 2014
Grand Travel Group har lämnat en bra offert.
Beslut: att anlita Grand Travel Group som konferensarrangör. Katharina begär in en ny offert med vissa
justeringar i vår förfrågan.
Beslut: Katharina begär en offert från Ilhem på att sälja utställningsmontrar. Nya offerten mailas till
styrelsen för per capsulam beslut.
Diskussion om Tretton2:s offert. Önskemål om vissa förändringar.
Beslut: Styrelsen accepterar Tretton2:s offert under förutsättning att AU godkänner det slutliga
avtalsförslaget.
Informationen skickas ut till alla.
Diskussion om hur styrelsen ska jobba framöver. Avvägning mellan behov av snabba beslut och utvalda
kontaktpersoner å ena sidan och hela styrelses behov av information och deltagande. Som styrelseledamot
är vi alla solidariskt ansvariga. Styrelsens arbetsordning måste diskuteras vid kommande möte.
Beslut: Att ordna ett intranät för styrelsen via login på hemsidan.
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Diskussion om namn på konferensen
Beslut: Utan vuxenutbildningen stannar Sverige
5. Remisser och skrivelser
Remissyttrande över Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad
individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20).
Elisabeth redovisade förslaget på remissvar.
Beslut: Styrelsen tillstyrker svaret på remissen.
6.

Nätverkens rapporter
- Nätverket för matematiklärande
Två konferenser har hållits, i Lund och i Stockholm med sammanlagt cirka 100 deltagare. Utvärderingen
var väldigt bra.
Ett seminarium planeras i norr första kvartalet 2014
Hans och Thomas har varit i Linköping och träffat Per Andersson professor i pedagogik och Andreas Fejes
professor i vuxenpedagogik. Fortsatta kontakter planeras.
- SiV
Programmet för SiVs konferens i Helsingfors är klart. Man ska bland anat besök Arcada.
Utbildningen ”Motiverande samtal” i Katrineholm har tyvärr ställts in. Ev i Umeå
Arbetsgruppen ska på planeringsmöte i Örnsköldsvik
Nätverket ska träffa Gunilla Svantorp, socialdemokraternas talesman i vuxenutbildning.
- Nätverket för skolledare
Har genomfört en webenkät. 75 svar hittills. Många positiva till nätverket.
7. Nordiska samarbeten
Hans, Ronny och Annika åker till konferensen i Haderslev 24 – 26 oktober.
Man undersöker möjligheten att söka Nordplus eller Grundtvigprojekt. Hans har två projektidéer.
8.

KOM, hemsida, nyhetsbrev

9.

Mötets gäster
- Kersin Hagblom, internationella avdelningen Universitets- och högskolerådet
Intressant information om t.ex Erasmus+ och nordiska projektpengar. För mer information om program, se
www.utbyte.se
Kerstin intervjuas gärna för en KOM artikel.
- Statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton och Carina Lindén och Anders Jutell från
Utbildningsdepartementets Gymnasie- och vuxenutbildningsenhet
Genomgång av reforrmarbetet som genomförts för vuxenutbildningen samt vad som är aktuellt och på gång.
Intressant presentation av PIAAC - en internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter
Förslag att bjuda in våra medlemmar att ställa frågor till våra gäster framöver och publicera svaren på
hemsidan.
10. Nästa möte
4 december kl 16 – 5 december kl 16 i Stockholm
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11. Övriga frågor
Önskas en punkt på kommande dagordningar ”Omvärldsbevakning”
12. Mötets avslutande
Vid protokollet

Ordförande tillika justerare

Caroline Waldenström

Katharina Sjögren Edström
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