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Tid 2020-09-28 kl: 14-16.30 

Nätverken deltar 15.30-16.00 
 

Plats Digitalt möte 

Kallade Jonas Jonsson (Ordförande) 
Eva Holm (Vice ordförande) Deltar till kl 15.00 
Christian Thomsen(Kassör) 
Jennie Sjögren (Sekreterare)  
Magnus Andersson  
Cecilia Torstensson  
Anna Falkström Olsson 
Roger Jacobsson 
Simon Dahlgren  
Inger Lilienberg, Frånvarande 
Jussi Koreila, Frånvarande 
Michaela Zankl- Frånvarande 
Caroline Waldenström (Kommunikatör) 
 

Inbjudna Nätverk: 
ViSA (nätverk för administratörer inom Vuxenutbildningen) -  Anna Örnestad  
SiV (nätverk för studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen) - Eva 
Florin  
Matematik nätverket (nätverk för vuxnas matematiklärande)- Hans Melén  
 
 

1. 
Mötets öppnande 

1.1 Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkommen 
1.2 Ordförande fastställde dagordningen med tillägg av en övriga 
fråga från Caroline Waldenström 
 

2.  
Föregående protokoll 
 

2.1 Föregående protokoll lades till handlingarna med justering av 
punkten 7.4 som refererade till ett felaktigt datum. Korrekt datum 
skall vara 2020-10-26.  

3. Beslut / Information 
från AU 201013 

Ordförande Jonas Jonsson  
 
3.1 Flytt av 2021 års konferens 
Beslut; AU fattar beslut om att preliminärboka för konferensen i 
Linköping för 2021, 4-5 oktober, Konsert & Kongress. 
 
3.2 Konferens 2020 
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Beslut: Styrelsen samt nätverksrepresentanter (2 per nätverk) åker 
på konferensen och bor på hotell från söndag till måndag.Middag 
på söndag 22 oktober. Sittning utifrån coronarestrektioner. 
Bokning av hotell sker via konferensgruppen. Tretton 2 kommer 3 
personer.  
Konferensgruppen får till uppdrag att säkerställ vilka som kommer 
på konferensen. Belsut om att det inte blir något styrelsemöte i 
anslutning till konferensen. Styrelsen har istället  avstämning direkt 
efter konferensen mellan 16-17.30 
 
3.3 Skolledarforum 
Beslut; Eventet skjuts upp till våren 2021 
 
3.4 Fortsatt samtal med nätverken 
Temat att samtala om med nätverken: Hur skall den framtida 
nätverksrepresenationen se ut,  bör baseras  utifrån medlemskap. 
Jennie Sjögren får i uppdrag att meddela nätverken temat så att de 
har möjlighet att förbereda sig.  (Meddelades 13 oktober) 
 
3.5 Nya remisser 
Beslut;  
Remisser med kort svarstid 
Dnr 6.1.2-2020:1077 
Remiss avseende förslag till föreskrifter om nationella prov i 
grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan läsåret 
2021/2022 samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå och i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2021 och 
första kalenderhalvåret 2022  
Eventuella synpunkter lämnas senast den 26 oktober 2020.  
Skicka gärna svar som e-post till carl.sellvall@skolverket.se eller 
till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 
6.1.2-2020:1077. 
Bilaga 5, Bilaga 6 
AU fattar beslut att inte svara på remissen.  
 
Betygsutredningen 2018, Remiss SOU 2020:43 

Diarienummer: U2020/04429/GV 
Fördelas på styrelsemötet, Svarstid: 3 december 
 
Jennie Sjögren får i uppdrag att skicka information till nätverken 
om inkomna remisser.  
 
3.6 Övriga punkter till nästa styrelsemöte 
 



Protokoll ViS styrelsemöte 2020-10-26 
_______________________________________________________________________ 
 

● Inriktning på konferensen 2021 
● Beslut om deltagande på Almedalen 
● Use kontaktpersoner från styrelsemötet till nätverken 
● Information om utlägg, Christian T 

4. 
Ekonomi 

4.1 Christian Thomsen redogör för att ingen förändring skett sedan 
föregående möte kring medlemsantalet.  
4.2 Christian Thomsen redogör för det ekonomiska läget. 
Ekonomisk rapport bifogas protokollet.  
4.3 Christian Thomsen arbetar på en mall och informationstext om 
hur redovisning av utlägg skall dokumenteras och redovisas för att 
ekonomisk ersättning skall utgå. Christian skickar ut mallen och 
informationen till styrelsens och arbetsgruppen för nätverken så 
snart den är färdigställd.  

5. 
Verksamhet 

5.1 Samverkan med nätverken 
Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som tillsammans 
med nätverken tydliggör uppdrag och förväntningar mellan styrelse 
och nätverk. Arbetsgruppen ansvarar för att ta fram 
processer,årshjul, kommunikationsplan och vägledande arbetssätt 
och principer för ledning och styrning utifrån ViS stadgar (§§ 4, 7, 
20). I arbetsgruppen ingår kontaktpersoner från styrelsens till 
respektive nätverk,  nätverksrepresentanter samt Jennie Sjögren, 
ViS styrelses sekreterare, och Eva Holm, ViS styrelses vice 
ordförande.  
ViSA- Cecilia Torstensson 
SiV- Magnus Andersson 
Matematiknätverket- Anna Falkström Olsson 
Arbetet planeras att påbörjas efter konferensen i november och 
beräknas pågå december, januari och eventuellt februari. Därefter 
skall formerna vara klar för beslut alternativ information i styrelse. 
Efter beslut i styrelsen kliver Jennie Sjögren och Eva Holm ur 
arbetsgruppen. Om uppdraget förlängs står Jennie och Eva kvar i 
arbetsgruppen.  
 Styrelse och nätverken är överens om att för att vara deltagare i 
arbetsgruppen för nätverken så skall man vara anställd inom 
Vuxenutbildningen eller annan organisationen som enligt stadgarna 
kan vara medlem i ViS.Arbetsplatsen skall vara medlem i ViS. 
Formerna för anställning och omfattningen på anställningen tas 
med i den processbild som tas fram av den tillsatta arbetsgruppen. 
Den 10 november har nätverken ett gemensam nätverksmöte. 
Kontaktpersonerna bjuds in till mötet.  
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Eva Florin gör en framställan kring E-vägledning, projektet med 
Norrtälje Kommun. Eva lyfte fråga om möjlighet att ta betalt för 
konferenser i samverkan med e-vägledning. Inga beslut fattas utan 
frågan lyfts in i arbetsgruppens arbete med att ta fram 
förutsättningar för budgetarbete.  
 

6. Arbetsgrupper 6.1  Information om poddar och webbinarium 
Arbetsgrupp : Jennie Sjögren, Inger Lilienberg, Anna Falkström 
Olsson, Caroline Waldenström, Christian Thomsen 
 
Christian Thomson redogör för att poddarna för närvarande har 915 
lyssningar. Det innebär ca 100 lyssningar i snitt per avsnitt. Fler 
poddar är under produktion och kommer inom kort att publiceras. 
Alla tidigare planerade seminarier på konferensen kommer inte att 
få plats vid den digitala endagskonferensen. Dessa kommer att 
undersökas om vi kan göra poddar kring istället. Anna Falkström 
Olsson lyfter dessa till poddgruppen.  
En podd skall tas fram där styrelsen summerar ViS året 2020. 
Styrelsen föreslår att ordförande Jonas Jonsson, eventuellt 
tillsammans med någon ytterligare är den som intervjuas, men 
styrelsens är behjälplig med att ta fram en summering.  
 
 

7. Mötesplatser 7.1 ViS konferens 2020  
Anna Falkström Olsson redogör för det kvarvarande 
planeringsarbetet med konferensen. Ett detaljerat program går inom 
kort ut till de som anmält sig till konferensen. Styrelse och nätverk 
samlas 7.30 måndag den 23 november för att slutföra det sista 
arbetet inför konferensen. Styrelsen träffas samma dag efter 
konferensen mellan 16.00 och 17.30 för att summera. Magnus 
Andersson deltar inte fysiskt då hans hemkommun har restriktioner 
kring resor. Styrelsen ger en stor eloge till arbetsgruppen som 
arbetat fram konferensen i digital form.  
 
7.2 ViS konferens 2021 
Punkten om inriktning på konferens 2021 beslutades att flyttas till 
nästkommande styrelsemöte i januari. AU belyser frågan extra i 
december, eventuella inspel kan skickas till AU innan 14 
december.  
 
7.3 Almedalen 202 
Styrelsen är inte redo att fatta beslut om deltagande på Almedalen 
2021 då osäkerheten är för stor för formatet 2021. Jonas Jonsson 
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tillsammans med Christian Thomsen stämmer av med Tretton 2 om 
förutsättningarna för Almedalen 2021. Går det att boka något som 
inte kostar medlemmarna några pengar? Jonas Jonsson stämmer av 
med AU och om behov finns med styrelsen via mail.  
 

8. 
Remisser och 
inbjudningar 

8.1 Nya remisser att fördela 

Betygsutredningen 2018, Remiss SOU 2020:43 
Diarienummer: U2020/04429/GV 
Sista svarsdag: 3 december.  
Ansvarig för Remissvaret: Michaela Zankl (sammankallande) 
Magnus Andersson, Matematiknätverket, SiV nätverket.  
 

8.2 Pågående:  

 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 
2020:41)  
sista svarsdag 13 november, 
Ansvariga för remissvaret: Jennie Sjögren (sammankallande), 
Christian Thomsen, Cecilia Torstensson 

Utredning om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola (SOU 2020:33)  
sista svarsdag 30 november, 
Ansvariga för remissvaret: Jussi Koreila (sammankallande), Simon 
Dahlgren, Inger Lilienberg, Jonas Jonsson, Roger Jakobsson 

 En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad 
resurstilldelning (SOU 2020:28) 
sista svarsdag 30 november, 
Ansvariga för remissvaret: Eva Holm (sammankallande), Jonas 
Jonsson 
 
Remissvaren skickas till hela styrelsen samt publiceras på hemsidan. 
Caroline Waldenström skriver om vårt remissarbetet i nyhetsbrevet.  

9.  
Påverkansarbete 

Punkten uteslöts 

10. 
Rapport från ledamöter 
/omvärldsbevakning 

Punkten uteslöts.  

11.  
ViS Informationsarbete 

Caroline Waldenström går igenom utskicket för nästa nyhetsbrev. 
Nätverken ombeds inkomma med information till utskicket. 
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Information utgår kring nya medlemsavgiften. Informationen lyfts 
från arbetsmöte 19 oktober.  

12.  
Övriga frågor 

Caroline Waldenström lyfter avsaknad av sammankallande till 
valberedningen. Styrelsen uppdrar åt Jonas Jonsson att kontakta 
Elisabeth Andreasson och tillfråga henne om att vara 
sammankallande.  

13.  
Mötet avslutas 

13.1 Ordförande avslutar mötet 


