Protokoll styrelsemöte 1-2 mars 2018
Plats: Clarion Post hotell Göteborg
Gäst: Johan Winsborn
Närvarande: Bengt Jönsson, Jonas Johnsson, Thomas Norgren, Simon Dahlgren, Christian
Thomsen, Katharina Sjögren –Edström, Elisabeth Andreasson

Dagordning:
1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen
2. Föregående protokoll genomgicks
3. Ekonomi
Aktuell rapport från kassören genomgicks
4. ViS informationsarbete
Diskuterades förslag till hemsida:
Färgen ses över med färgkoder. Ej blå bakgrund.
Bra med stående balk med nyheter
Mindre grönt upptill! och svart text för läsbarhet
Sidfoten får gärna vara i grönt
Reportage - senaste läggs som aktuellt
Länkar via en knapp (tex skolverket, SKL, regeringen etc) längst ned i stället för att
upprepa det som finns i menybalken om den ligger kvar
Låt menybalken ligga kvar längst upp när man skrollar
Puffen som ligger kvar bör ha budskapet ”bli medlem”
Även ”vill ha nyhetsbrevet” ska finnas.
Titta gärna på: Svenska jägarförbundets webbsida
Rätt text ska in dvs ViS löfte till medlemmarna
Bildval ska spegla vilka vi är
Plats för rörlig bild t ex korta filminslag från Almedalen
5. Nätverken – uppföljning av förutsättningar
ViS står för kostanden för konferensdeltagande i nätverken 2018 och beslutar om förslag
till budget. Målsättning för närverken kommer att tas fram för ökad tydlighet och bättre
förutsättningar för nätverken .
6. Verksamhet 2017
Arbetsgrupperna – uppföljning av arbetsgruppernas arbete tas in i verksamhetsplan.
7. Mötesplatser
Almedalen – planering - Johans Winsborn
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Ansvar konsultarbete har Johan Winsborn
Bokning och ljud – uppgiften ligger på Agaton
Röda o blå laget ska få komma till tals
Diskuterades aktuella frågor för Almedalen
Tillkommer:
Regionala frågor och styrmekanismer, ej funktionella områdesgränser regionalt samt olika
storlek
Lösningsfokuserat samtal mellan utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementet t ex
Wennemo, tillväxtverket, Tobias Thomsen Region Västerbotten Erik Nilsson
Landshövding Gotland, SKL Christina Cunningham m. fl.
Boende och grupp: 7 sovplatser söndag- torsdag, Caroline deltar för
kommunikationsarbete.
Beslut: Vi skickar en fråga till styrelsen om deltagande svar inom en vecka. Eventuellt
görs ett urval efter att man frågat om någon vill avstå. Representationen utgör kriterium.
AU tar beslut.
Gruppen som åker utgör Almedalsgruppen och kommunicerar med Johan.
Johan stämmer av med Elisabeth i nästa vecka kring arbetsgrupp
ViS konferens 2018 uppföljning
Praktiska frågor:
• Slutsåltskylt på webbsidan
• Info om väntelista
• Även ett nyhetsbrev om det och påminnelse om Almedalen med inriktning.
• Lokalen – kontroll genomförd
• CSN får seminarielokal då vi inte har seminarier
• Underhållning klart. Förslag på band kommer
• Nottingham Topics diskuterades:
Challenge - utmana att gå den svåra vägen, ledarskap hela organisationen mm
• Fastställdes menyer
Mingelfrågor
• Utbildningsplikten
• Studiestartsstödet
• Skolverkets utbildningspaket
• Särvux egen skolform?
• Lokala jobbspår
• Hur kan näringslivet komma närmare utbildningen
• Arbetsmarknadsutbildning eller komvux?
Vi markerar med färger de olika områdena.
Twitterflöde Kommunicera även med Caroline
Mentometer
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8. Årsmöte planering
Verksamhetsberättelse.
Beslut: Godkändes förslag till verksamhetsberättelse
Beslut: Budgetförslag för 2018 godkändes . Diskuterades mål för nätverken och kostnad för
konferensen och ett förslag togs fram.
Beslut: Förslag om oförändrade arvoden till styrelsen samt oförändrad medlemsavgift
godkändes.
Beslut: Förslag till verksamhetsplan godkändes
Diskuterades att ta fram punkter vad vi vill ha för förutsättningar/goda villkor för
vuxenutbildningen inom styrelsen och konkretisera samt kommunicera dem t ex
långsiktighet. Frågan lyfts vid kommande styrelsemöte.
9. Omvärldsbevakning
Diskuterades besök vid kommande styrelsemöten.
10. Kommande möten
• 18 maj kl 9.00-16.00 Plats: Arlanda. Gäster: Arbetsmarknadsutredningen (Elisabeth
bjuder in
• 8 juni kl 10.30-15.00 Plats: Scypemöte. Elisabeth bjuder in
• 5-6 sept lunch till lunch Plats: Quality hotell Globen Stockholm Bengt kollar lokal.
Peter Fredriksson (Jonas bjuder in)
• Irene Wennemo bjuds in till kommande möte i höst.

11. Övriga frågor
• Beslut: att inte köpa in fotograf inför konferensen
• Beslut: att ViS ska vara medarrangör vid Skolverkets konferens 26 oktober med
anledning av att komvux fyller 50 år som Skolverket bjudit in till.

12. Mötets avslutades

Jonas Jonsson
Ordförande
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