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Protokoll styrelsemöte 18 maj 2018  

 
Plats: Arlanda, Hotel Arlanda Airport 

 

Närvarande: Jonas Jonsson, Thomas Norgren, Bengt Jönsson, Elisabeth Andreasson, Christian 

Thomsen, Simon Dahlgren, Magnus Andersson, Eva Holm, Roger Jakobsson  

 

 

Dagordning:  

 
1. Ordförande öppnade mötet och hälsade nya och gamla ledamöter välkomna 

 

2. Föregående protokoll och redovisning av beslut 

Protokoll från marsmötet samt konstituerande möte efter årsmötet genomgicks och lades 

till handlingarna.  

 

3. Ekonomi 

Kassören gick igenom budget och utfall för 2018. Utfallet följer budget.  

 

4. ViS informationsarbete 

• Webb uppföljning  

Läget: förändringar gjorda enligt synpunkter och korrekta färgkoder finns på plats. 

Beslutades att  Hans o Caroline träffar SPRIDA för att titta på förslag till hemsida 25/5. 

Därefter sänds en demo till styrelsen för synpunkter och beslut 8/6. Jonas och Anna 

sammanställer styrelsens synpunkter inför mötet.  

 

• Reportage 

Diskuterades utmaningar och olika format och ämnen 

Beslutades att ge Caroline och Hans utreda möjligheter att få tidningsmässig layout för 

det innehåll vi vill ha vad gäller teknik och kostnad.  

 

Beslutades att: Utskick av nyhetsbrev kring uppföljning av konferensen. 

matematikkonferens samt flagga för Almedalen och kommande nätverkskonferensen 

Jonas talar med Caroline  

 

ViS-epostadresser 

Beslutades att alla styrelseledamöter, nätverken samt kommunikatörer kommunicerar 

genom en ViS-adress.  

 

5. Verksamhet 2018  

• Styrelsens arbetssätt 

Diskuterades arbetssätt och mål för styrelsen och nätverken samt syfte med nätverken. 

Vikten av tydlighet lyftes fram Diskuterades beredande grupp t ex för att utveckla 

verksamheten och medlemsnyttan, rekrytering etc 
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Beslutades att styrelsen delar in sig i mindre arbetsgrupper för att ha aktivitet mellan 

möten samt att ha tydliga mål i enlighet med verksamhetsplanen  

 

Beslutades att arbetsutskottet bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och 

sekreterare företräder Styrelsen mellan mötena 

 

Beslutades att AU till nästa möte tar fram ett förslag till arbetsgrupper utifrån dagens 

diskussion (inkl en grupp för långsiktigt strategiskt arbete)  

 

Utifrån Verksamhetsplanen 2018 fördelades frågor att arbeta med  

 

• Samverkan styrelse och nätverk 

• Konkretisering av verksamhetsplan 2018  

 

6. Mötesplatser 

• Almedalen – planering  

Diskuterades förslag från JW:  

1. Paneldebatten: lyft in aktuella frågor och skruva på formen för spänst i debatten. Ställ 

frågor som vi verkligen vill ha svar på ” Vad gör ni om ni vinner valet i fråga om…” 

2. Upphandling – hur åstadkommer vi en fungerande marknad? 

3. Kompetensbehovet o komvux – färre personer - regelverk mot arbetsliv + regionalt 

perspektiv 

4. Sfi ok  

5. Utbildning mot SeQF skruva mot integration goda exempel och diskussion t ex vård o 

barnomsorg Finns jobben? 

6. Heta stolen Anna Ekström 

 

 

• ViS konferens 2018 uppföljning och utvärdering 

• ViS-konferensen 2019  

Beslutades att: Bengt preliminärbokar Linköping 8-9 april alt. 1-2 april  

 

7. Omvärldsbevakning.  

Bokning av kommande besök: Arbetsmarknadsutredningen 8 juni  

 

8. Remisser  

Vi avstår från att besvara remiss lärarens komp + särskola 

 

Vi besvarar remisserna angående: 

”Med undervisningsskickligheten i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers 

professionella utveckling” (SOU 2018:17) ansvar: Christian och Eva 

”Ökad trygghet för studerande som blir sjuka” (SOU 2018:9) ansvar: Jonas och Magnus + 

synpunkter från styrelsen 
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9. Övriga frågor 

 

 

10. Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet 

 

 

Justeras  

 

 

 

 

Jonas Jonsson   Elisabeth Andreasson 

Ordförande   Sekreterare 
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