Protokoll styrelsemöte
Tid: 22 februari 2017 kl 16 – 23 februari kl 15.00
Plats: Clarion Stockholm,
Närvarande: Jonas Jonsson Thomas Norgren, Monica Lundkvist, Christina Fahlgren Lövheim,
Elisabeth Andreasson , Christian Thomsen, Bengt Jönsson, John-John Ernstsson
Micke Andersson och Katharina Sjögren-Edström under punkten. 6
Gäster: Arbetsmarknadsutredningen: Soledad Grafeuille och Elsa Engström

Dagordning:
1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnande mötet
2. Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna
3. Ekonomi
• Aktuell rapport
Bengt återkommer vid nästa möte för uppföljning av inbetalda avgifter för 2017
• Bokslut
Genomgicks årsbokslut för 2016 inför årsmötet. Revision genomförd.
• Budget 2017
Förslag diskuterades
Beslut: Förslaget justerades och antogs – se bilaga
• Medlemsavgift 2018
Beslut: Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift jämfört med 2017.
4. Verksamhet 2016
Avstämning gällande arbetsgruppernas uppdrag - inget nytt rapporterades.
5. Planering inför årsmöte
• Verksamhetsberättelse
Förslag diskuterades.
Beslut: Förslaget antogs och verksamhetsberättelsen sänds till Micke för att kunna
presenteras i bildspel under konferensen.
• Verksamhetsplan
Diskuterades ett utkast med konkretisering av ändamål samt nya mötesplatser för
ViS.
Beslut: Förslag justerades och antogs – se bilaga
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6. Mötesplatser
ViS-konferens 2017- uppföljning:
Anmälningsläget: 350 registrerade varav 324 betalande, 15 utställare.
Mat beställd och underhållning på kvällen avtalad.
Sidekick till Micke blir Katharina.
Back-up för konferensen i sin helhet planeras vid Linköpingsmötet.
Katharina tar kontakt med Hermods ang tid för mingel.
Alla uppdrogs att sälja in konferensen i sina nätverk.
Programmet diskuterades – måndag helt klart, tisdag ej helt klar – vi väntar på svar från
några myndigheter.
Förslag på ytterligare seminarier diskuterades – tex Lappland reg yrkesvux, ev Nitus –
Monica talar med ordförande.
Fler seminarier kan läggas in. Mattenätverket, Syv-nätverket – Micke tar kontakt.
Bengt och Jonas talar med folk i effektstudien om deltagande.
Folkhögskolorna – vad gör de? hur lyckas de med det som inte komvux kan? – Elisabeth
kollar ev. deltagare.
Tina skickar ut föranmälan till de olika forskarinslagen.
Förberedelse för deltagande i seminarier: Micke förbereder alla föreläsare om utskick
Formativ bedömning – Katharina tar kontakt med Lundahl.
Beslut: Caroline och Hans bjuds in att delta i konferensen på ViS bekostnad för att få text
och rapportering.
Beslut: Nyhetsbrev ska ut om konferensen, blänkare om Almedalen samt länkar till artiklar
på visnet – Jonas tar kontakt med Micke respektive Caroline.
Almedalen 2017- uppföljning. Allt praktiskt är bokat inkl. cyklar, enligt Micke. Jonas får
underlag för underskrift för mingel hos Länsstyrelsen.
Deltagande från ViS styrelse. Caroline vill delta och vi kan vara 7 personer i huset om
några delar rum.
Beslut: 7 personer åker

7. Omvärldsbevakning
Se gäster ovan.
Soledad och Elsa redovisade från utredningen.
Frågor som diskuterades med ViS var:
• Planering av utbildningsutbudet på regional/kommunal nivå
(arbetsmarknadsutbildningar, Yrkes Vux, Yh-utbildningar). Vem ansvarar för
behovsanalysen? Vad baseras planeringen av utbildningsutbudet på? Hur samverkar
kommun, Regionen, Arbetsförmedlingen och näringslivet i den planeringen?
• Är ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen tydlig gällande
vuxenutbildningen?
• Vid samverkan/överenskommelser. Hur ser ansvarsfördelningen och de eventuella
finansiella överenskommelserna mellan parterna ut?
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• Hur skulle en stabil resurstilldelning där stat och kommun tar sitt fulla ansvar för
vuxenutbildningen se ut?
• Hur skulle man kunna stärka och samordna insatser kring utbildning och vägledning
för vuxna? Har ni goda exempel på samordning av vägledningsinsatser och
utbildning i er kommun/region?
Bestämdes att utredningen återkommer till styrelsemötet i juni, 7/6 kl. 16. ViS återkommer
med information om plats för mötet.
8. Övriga frågor
•

Deltagande i SVERD-arrangemang
Beslut: ViS deltar genom Thomas på förkonferens för EDEN i juni och ev kan Jonas vara
med på årsmöte i mars. Jonas återkopplar till Ebba Ossiannilsson.

•

Remiss Gymnasieutredningen
Förslag till remissvar föredrogs av Bengt. Vi fokuserar på frågor som rör
vuxenutbildningen.
Beslut: Förslaget godkänns. Insänds av Jonas.

•

Kairos-studie
En fråga om ny studie har inkommit till ViS som rör framtidens arbetsmarknad.
Beslut: ViS avstår från medverkan men ser fram emot rapporten. Bengt meddelar Göran
Krafft.

•

Synpunkter på regional yrkesvux
Jonas har uppdraget att författa skrivelse, vilket kvarstår.

•

Nya vux-utredningen
Beslut: Micke får i uppdrag att bjuda in Roger Mörtvik till konferensen.
Beslut: Till styrelsemötet i juni (dag 2, 8/6), alternativt septembermötet, bjuder Jonas in
Roger Mörtvik.

•

Beslut: Nytt möte inlagt 12-13 september kl. 16.00-15.00.
Sedan tidigare beslutade möten: 2 april, kl. 16.00 i Linköping, 9-10 maj kl. 15.00-15.00 i
Göteborg samt 7-8 juni kl. 16.00-15.00 i Stockholm.

9. Mötets avslutande
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