Protokoll från ViS styrelsemöte 8 juni 2018
Plats: Ringvägen 100 Stockholm
Närvarande: Jonas Jonsson, Bengt Jönsson, Simon Dahlgren, Eva Holm, Elisabeth Andreasson,
Thomas Norgren, Roger Jacobsson, Hans Melén, Caroline Waldenström och via scype Magnus
Andersson, Anna Falkström Olsson, Christian Thomsen och under punkt 6 Johan Winsborn
1. Jonas hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
Beslut: Bengt utreder lämpligaste form för ViS epost-adresser
Linköping bokas preliminärt för konferens 2019
Protokollet fastställs vid nästa möte
Arbetsgruppernas inriktning lyfts i dagens möte
GDPR regelverket innebär att vi tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal med Aktiv Service
3. Ekonomi
Kassören rapporterade om utfallet 7/6. Resultat från ViS konferensen genomgicks och
följer i stort sett budget medräknat konferensdelen.
Beslut: Eva kontaktar medlemmar som avslutat sitt medlemskap i ViS. Bengt tar fram
adresser.
4. ViS informationsarbete
En uppföljning av Webb-projektet gjordes.
Förslaget från Sprida genomgicks.
Tillägg: Underrubrik ska justeras ”ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft”
Ytterligare en rubrik ska läggas in i balken: ”Kontakt”
Beslut: Diskuterades tidningsformat för reportagen. Styrelsen avvaktar ny form på
hemsidan innan vi beslutar om eventuella ändringar i formatet. Caroline och Hans
återkopplar till Sprida.
5. Verksamhetsplan 2018
Jonas redogjorde för AU:s tankar om arbetsgrupperna enligt förslag:
Beslut: arbetsgruppens förslag fastställdes och grupperna tar fram en arbetsplan till nästa
möte. Dokumentation sker i molnet. Understruken är sammankallande.
1. Hur kan sfi bidra till integration? Komvux utifrån bildnings- och
demokratiperspektivet med tanke även på utbildningsplikten, studiestartsstödet mm:
Christian, Anna, Jonas
2. Regionalt Yrkesvux utifrån kompetensförsörjningsperspektivet,
arbetsmarknadsutredningen och statsbidragshanering: Eva, Thomas, Simon
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3. Upphandling av vuxenutbildning, driftsformer samt kvalitet: Elisabeth, Bengt,
Magnus, Roger
6. Mötesplatser
Almedalen – planering - Johan Winsborn deltog i mötet per scype
Programmet: Våra programpunkter finns på nätet och tre appar finns för Almedalens
program.
ViS styrelseledamot inleder varje programpunkt, max tre minuter. Jonas inleder första
punkten.
Vi fyller på med frågeställningar i nästa vecka för varje punkt via mail
Deltagande: (S) skickar Tomas Strand till första punkten. Centern och Miljöpartiet ej
klara ännu.
Diskuterades vilka partier som skulle representeras i panelen.
Scypemöte för uppföljning kan ske med Johan efter behov med Almedalsgruppen.
Praktiskt: Polistillstånd söks. Landshövdingen inleder minglet tillsammans med Jonas.
Inbjudan till mingel klart i nästa vecka. – efterfrågas. Obs GDPR
PDF inbjudan sprids i våra nätverk, via en länk.
Vi får tillgång till inbjudan i nästa vecka.
Beslut: kaffe beställs av Café foajé, 20 kr/pers för kaffe och Jonas kollar om vi även
kan få vatten.
Rollups transporteras av Anna
Minglet klart, beställt mat för 150 personer. Johan förbereder hanteringen av anmälan
och de som inte är anmälda.
Schema för bemanning vid entrén.
Bostad: 7 sovplatser/lgh klara. Jonas samlar våra tider samt adresser.
Cyklar: avhämtas efter hand.
Gemensam middag: Johan bokar måndag kl 20.00.
• ViS konferens 2019 ansvarsfördelning
Beslutades: Grupp för genomförande där ansvars fördelas Eva, Elisabeth, Christian,
Roger och Simon
Kontakt tas med Anna för deltagande i gruppen, Jonas ansvarar.
Sammankallande första mötet: Elisabeth före semestern via Scype
Bokas 8-9 april 2019 Linköping, Bengt meddelar.
 Konferensgeneral Projektledare
 Jonas tar kontakt med Pointed och Tretton2 för offert på uppdrag att hålla i
konferensen 2019, Almedalen 2019 och Skolledarforum 2018 enligt tidigare avtal
 Fortsatt samarbete Tina – Bengt tar kontakt för offert från företaget
Skolledarforum 20-21/11 på Långholmen
Jonas ber Tretton 2 om bokning för rum och konferenslokal.
Magnus, Christian, Elisabeth utgör arbetsgruppen.
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7. Omvärldsbevakning
Besök av arbetsmarknadsutredningen Soledad Grafeuille Och Elsa Engström.
Delbetänkandet har tidigare presenterats, bl a förstärkning av vägledningen inom AF.
Genomgicks uppdraget bl a relationer till andra utbildningar.
Utredningen tar gärna emot text från ViS/kommuner om försörjningsstödsfrågan samt
kostnader för olika matchningsinsatser typ jobbtorg, extratjänster, orienteringskurser inför
Yrkesvux, YH, Utvärderingar etc.
Utredningen klar i dec inför att lämna över. Analys klar nu och förslagen klara i slutet
september.
8. Remisser
Ämnesplan programmering enligt utsänt material.
Beslut: Jonas skriver remissvar.
9. Övriga frågor
• Komvux 50 år
Beslut: ViS tillstyrker utsänt förslag till konferensinnehåll. Synpunkter lämnas till Jonas.
Nyanländas lärande är vår programpunkt. Tas upp med arbetsgruppen för den frågan.
• GDPR
ViS har ett avtal med Aktiv Service som ska undertecknas.
Informationstext kommer att läggas ut på hemsidan.
10. Nästa möte
Nästa är flyttat till 6-7/9 lunch till och lunch, Stockholm
Jonas kollar v 42 Preliminärt 15-16/10
Tisdag 11/12 scype-möte
11. Jonas tackade Bengt som värd och avslutade mötet
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