Protokoll ViS styrelsemöte 29-30 januari 2018
Plats: Hotell Clarion Stockholm
Gäst: Zenita Cider från VO-college 30/1 kl. 10-11.

Närvarande: Thomas Norgren, Johns-John Ernstsson, Christian Thomsen,Simon Dahlgren, Anna
Falkström, Elisabeth Andreasson Bengt Jönsson från kl 16.00
Caroline Hans Melén Anna Örnestad, Annebelle Hedén
Frånvarande: Jonas Jonsson, Staffan Ström, Katharina Sjögren Edström,
Dag 2 närvarande Katharina Sjögren Edström
1. Thomas Norgren öppnande mötet och vikarierade som ordförande
2. Föregående mötes protokoll genomgicks.
3. Uppföljning av ärenden genomgicks
4. Beslut om att Jonas ska bjuda in Peter F kvarstår.
5. Ekonomi
Bengt gick igenom utfallet för 2017
6. Årsmötet 2018
• Beslut: Styrelsen uppdrar åt ordförande att ta fram en verksamhetsberättelse till nästa
styrelsemöte
• verksamhetsplan – bordlagd
• budget Uppdras till Bengt att ta fram en budget till nästa styrelsemöte

•

Rapport från valberedningen: Man har diskuterat förutsättningarna för arbetet och en fråga
har gått ut till styrelseledamöterna. Syftet har varit att ytterligare stärka styrelsen. Alla har
svarat. Diskuterades utmaningar och möjligheter. T ex arbetsgrupper som kan avlasta och
berika styrelsen.
Valberedningen tillfrågas vid årsmötet om att fortsätta i valberedning nästa år. Caroline och Hans
ställer sig postiva. Anders Blomquist och Anna Wiklund samt Monika Lundkvist tillfrågas av

ordförande om deltagande i valberedning inför årsmötet.
•

Verksamhet 2018
Arbetsgruppernas uppdrag rapporterades:
Grupp 1 Regelverk 1 – inget nytt att rapportera
Grupp 2 Regelverk 2 – inget nytt att rapportera
Grupp 3 Kompetensförsörjning - ingen närvarande
Grupp 4 Integration – omvärldsbevakning – diskuterades Lärarförbundets debattinlägg om
sfi samt utbildningsplikten.
Beslut: Grupperna ser över verksamheten 2017 och förbereder punkter som man anser ska
tas med 2018 .Ny lagstiftning GDPR kan lyftas in.
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Diskuterades ”årshjulet”och olika aktiviteter i ViS regi i relation till t ex en eventuell
Hearing som diskuterats samt internationellt arbete och arbetsgruppernas arbete. 2018 är ett
valår med mycket aktivitet i olika intressegrupper.
7. Nätverkens rapporter
Fördrogs SiV-nätverkets v-plan och äskande där webbinarier och stipendier med fler och
nationella resor prioriterats.
Föredrogs Matematiknärverkets v-plan och äskanden
Föredrogs ViSa v-plan och äskanden.
Skolledarnätverket- endast för skoledarforum enligt tidigare år.
Diskuterades vilka kostnader som ViS ska stå för och antalet personer som behöver ingå i
arbetsgruppen i respektive närverk. Lyftes även frågan om hur de olika nätverkens
medlemmar prioriteras av arbetsgivarna när det gäller deltagande i konferenser.
Diskuterades vilka närverk som skulle behövas som ännu inte finns som t ex SV 2 som
efterfrågats.
Beslut: Vilka nätverk ska vi ha antal deltagare vars möten finansieras genom budget frågan ska tas upp i styrelsen nästa möte.
Beslut: 2018 års ViS-konferens finansieras deltagande för de som adjungeras till styrelsen
samt två till med krav på deltagande i årsmöte samt monterbemanning och ev presentation
av seminarier inom konferensbudgeten

8. Mötesplatser
• Almedalen 2018 – aktuellt
Beslut: Bibliotektet levererar kaffe – Jonas kontaktar. ViS köper karameller.
Diskuterades val av konsulter, uppdragsupplägg samt hur kvaliteten på genomförandet
säkerställs.
Beslut: Katharina och Bengt talar med Jonas för att se över avtal och kvalitetssäkring
av konsulthjälp i Almedalen. Återkoppla nästa styrelsemöte. En arbetsgrupp tas fram
till Almedalen.
Inriktning
Efter ViS-konferensen = vi bygger Hängrännor – utmaningen studiestartstöd och
utbildningsplikt, ungdomar utan Gy integration samverkan AF, hela Sverige ska funka.
Politiken inför valet - språkkrav och hårda tag ….
ViS pratar om valets viktigaste fråga: mångfald, kvalitet, flexibilitet, anpassning och
inte vinster – Hur då da?
Vi vill ha med bl a lärarfacken i vårt program
Samtal och ändå spetsa till det.
Minglet blir födelsedagskalas för Vux 50 år 1968
”Önskelista” för vux
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ViS konferens 2018 uppföljning
Ett fåtal punkter är inte helt klara men under arbete.
Dans/ musik inte klart i övrigt ej klart
Nästa styrelsemöte planeras lunchmingel i detalj Planering återkopplas till nätverken
330 anmälda till konferensen
Monterbemanning och värdskap delas ut av Katharina
Vi ska ha ett rullande bildspel om nätverk och styrelsen aktiviteter. Frågn praktiskt
kommer från Johan W
• Mentimeter finns genom Bengt
9. Informationsarbetet
ViS webbsida
Offerter från Sprida och Spectra diskuterades Se bilaga.
I drift möjligt från april 2018
Beslut att uppdra att företaget Sprida att bygga Vis nya hemsida i samverkan med Anna
och Caroline.
Beslutades att Caroline deltar i ViS konferensen med kostnaderna täckta
Lansering efter konferensen
Månadens goda exempel föreslås till Caroline!
10. Omvärldsbevakning

Besök av Zenita Cider VO-college
Presentation av VoC:s nationella nivå, en partsgemensam organisation bildad 2012.
Initiativet från arbetsgivarsidan utifrån teknikcollege och kommande generationsväxling.
Diskuterades en rad olika frågor som kring t ex certifiering och samverkan
Frågan om VoC kan vara medlem i ViS lyftes.
11. CEC – Europeiskt nätverk
Beslut: Inget medlemskap 2018 då ViS har inhemska frågor att fokusera på, men nytt beslut kan tas
inför 2019.
12. Övriga frågor
Akademikerförbundets uppmärksammande av elevhälsan inom vux lyftes. Bengt beskrev hur
Stockholm organiserat arbetet och skickar en länk.

13. Mötets avslutades
Justeras

Thomas Norgren
Ordförande
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