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Tid 2021-01-12 kl: 14-16.30 

Nätverken bjuds in 15.30-16.00 
 

Plats Digitalt möte, Christian Thomson bjuder in 

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

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

1. 
Mötets öppnande 

1.1 Ordförande öppnar mötet  
1.2 Mötet fastställer  dagordningen 
 

2.  
Föregående protokoll 
 

2.1 Föregående protokoll 

Föregående protokoll (201026) lades till handlingarna med förtydligande 
till punkt 5.1 samverkan med nätverken:  

Eva Holm är sammankallande till arbetsgruppen med nätverken och deltar 
tillsammans med sekreterare initialt. Eva Holm och Jennie Sjögren bjuder 
in till möte och gör en processplanering.  
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3. Beslut / Information från 
AU 20201214 

Jonas Jonsson, ordförande, går igenom besluts och 
informationspunkter från AU 
3.1 Prisjustering 
Active Service vill inför 2021 ha en prisjustering av sitt avtal med 2,8% med 
följande motivering: 
"Inför år 2021 vill vi göra en prisförändring av vårt avtal på grund av fördyrande 
omkostnader, senast prisjusterades vårt avtal den 1 januari 2018. Bland annat 
kommer Postnord att chockhöja årsavgiften för Er postbox från 2 390,- till 4 560,- 
exkl moms från och med den 1 januari 2021. Nytt pris från och med den 1 januari 
2021 föreslås till 14 500,- exkl moms vilket motsvarar en prisjustering med 
2.8%.” 

AU beslutar att acceptera prisjusteringen.  

3.2 Budget, Årsplanering och verksamhetsberättelse 

Christian Thomsen tar fram utkast till budget inför januari månads styrelsemöte. 
Efter styrelsemötet ansvarar Jonas Jonsson för att ta fram årsberättelse och 
verksamhetsplan.  

Årsberättelsen för nätverken skall vara färdigställd och styrelsen tillhanda på 
januari månads styrelsemöte. Särskild mall är framtagen och skall användas. 

Verksamhetsplanen för nätverken skall vara färdigställd och styrelsen tillhanda på 
februari månads styrelsemöte.  Särskild mall är framtagen och skall användas.  

Jennie Sjögren skickar mallarna till nätverken och Jonas Jonsson.  

På Februari månads styrelsemöte bjuds valberedningen in. Jonas Jonsson 
kontaktar valberedningen och bjuder in.  

Jennie Sjögren tar fram mötesplan för hela halvåret 2021. Mötesplanen utformas 
utifrån att alla möten hålls digitalt.  

Årsmötet planeras till den 14 april med efterföljande styrelsemöte. Jennie Sjögren 
lägger till detta till mötesplaneringen för våren.  

3.3 Flytt av medel mellan verksamhetsår 

Nätverken har ställt frågan om möjlighet att flytta medel mellan 2020 och 2021 då 
man inte gjort av med sin budget. Nätverken önskar hålla i en föreläsning som 
medlemmarna i ViS kan ta del av. Då det är kort om tid fram till årsslutet önskar 
nätverken flytta medel för att kunna göra det 2021 istället.  

AU avslår önskemålet om att flytta medel. AU ställer sig positiv till att nätverken 
funderar på gemensamma fortbildningsinsatser och uppmanar nätverken att 
använda medel ur sina respektive budgetar för 2021.  Alternativet är också att 
skicka förslaget om föreläsare till poddgruppen som tar med det i sin planering.  

 

4. 
Ekonomi 

4.1 Medlemsredovisning (Christian Thomsen) 
158 medlemmar i slutet av december. Än så länge 1 ny medlem, 3 medlemmar 
som avsagt sig medlemskapet. När medlemsregistret ändras måste även uppgiften 
på  hemsidan revideras. Christian och Caroline pratar ihop sig och ser till att lösa 
detta kopplat till Active service. 
 
4.2 Ekonomisk rapport (Christian Thomsen) 
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Christian redogör för den ekonomiska bilden för 2020. Året kommer att sluta i ett 
överskott. Exakta siffror presenteras på årsmötet. Ingen bilaga detta möte.  
4.3 Information om ekonomisk ersättning/utlägg samt redovisning  
Christian Thomsen går igenom hur redovisning av utlägg skall göras. Rutiner och 
blankett bifogas protokollet 

5. 
Verksamhet 

5.1 Planering och förberedelse inför årsmöte 2021 
Förslag till budget 2021 
Christian Thomson går igenom 2 förslag till budget utifrån olika scenarier 
beroende på hur coronasituationen kan tänkas utveckla sig. 
Styrelsen beslutar om en justering/tillägg utifrån förslaget att det skall finnas en 
extra pott för att ha ett utrymme att jobba med medlemsrekrytering.  
 
Styrelsen beslutar om att inte delta under Almedalen 2021 pga osäkra förhållanden 
kopplat till corona.  
 
Tillägg till verksamhetsberättelser, hur säkerställer vi under 2021 att vi fortsätter 
skapa kontakter med myndigheter och utredningar etc  
 
Nästa styrelsemöte planerar styrelsen att diskutera styrelsens arbetsformer.  
  
5.2 Samverkan med nätverken( 15.30) 
 
5.2.1 Presentation av verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse 
Samtliga nätverken har skickat in sina sammanställda planer till Jennie Sjögren, 
sekreterare, Jennie sänder planerna till samtliga i styrelsen med 
minnesanteckningarna från detta styrelsemöte. 
 
Matematiknätverket sammanfattar verksamhetsåret i korthet:   Nätverkets arbete 
har blivit påverkad av coronasituationen vilket resulterat i att man kunnat erbjuda 
sina medlemmar i nätverket mindre verksamhet. Mycket arbete har lagts på att 
reda i frågan kring behov av kompetensutveckling. Idag saknas bra 
kompetensutveckling för matematiklärare för Vuxenstuderande.  
 
SiV sammanfattar verksamhetsåret i korthet: Verksamheten har fungerat väl trots 
corona och har kunnat levereras tack vare webbinarium, ett arbetssätt som SiV 
använt  under flera år. Alla webbinarium har kunnat hållas som planerat. Målen 
för året har nåtts. De har lyckats med att rekrytera nya medlemmar till 
arbetsgruppen. Facebooksidan har ökat i följare och de är väldigt aktiva. 
Samverkan med de andra nätverken har ökat och det har varit mycket bra. 
 
ViSa- Ingen representant hade möjlighet att delta vilket  innebär att ingen 
sammanfattning gjordes.  
 
5.2.2 Synpunkter inskickade från Nätverken till styrelsemötet 
Samordning med nätverken gällande kommande VIS-konferenser- kan man ta 
ett bättre helhetsgrepp om konferenser. oavsett om det gäller sådant som nätverken 
anordnar, eller om det är styrelsen som anordnar. Individer som nätverken träffar 
har gett synpunkter kring att konferensen inte längre riktar sig till undervisande 
lärare. Den stora konferensen passar inte alla.  
Förslag från nätverken: Kan konferensgruppen samverka med nätverken när de 
planerar VIS- konferensen? Kan arbetsgrupperna samverka och ta in förslag till 
webbinarium, kurser etc? Nätverken önskar få en bredd på medlemsnyttan. 
Önskemål lämnas att representant kan bjudas in till konferensgruppen, samt att de 
kan också bjudas in till webb- och podd gruppen. 

- Styrelsen kommer lämna över förslaget till att bjuda in nätverken kring 
planering av konferensen till konferensgruppen. Den är ännu inte 
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utsedd.  Nätverken uppmanas att skicka in ideér och förslag till 
utveckling av webbinarium och poddar för bearbetning i Podd och 
webbgruppen. (Jennie Sjögren, Anna Falkström Olsson, Christian 
Thomson, Inger Lilienberg, Caroline Waldenström, Mikael Andersson)  

Förslag från nätverken: Skapa ett gemensamt (nätverk och styrelse) 
seminarium kring validering och eventuellt  tillsammans med några inbjudna 
gäster.  

- Styrelsens beslutar att ta med  med förslaget till Podd och webbgruppen. 
Lill Ljunggren Lönnberg är duktig på detta med validering. Caroline 
Waldenström får i uppdrag att kontakta Eva Florin för framtagande av 
podd.  
 

5.2.3 Nätverken ger en kort rapport kring gemensam nätverksträff  
Anteckningar från träffen är utskickade till styrelsen. Styrelsen tycker det är 
givande när de får anteckningarna och det beslutas att nätverken alltid skall skicka 
sina anteckningar till styrelsen för en bättre insyn i nätverkens arbete.  
 
-Nätverken och styrelsen beslutade att nätverken skall,  om de har frågor de vill 
ta med styrelsen likt ovan, skicka frågeställningarna till AU för bearbetning inför 
styrelsemöte och för att punkterna skall hinnas tas med till dagordningen. Detta är 
extra viktigt när styrelsemötena sker på distans för att planeringen av tiden skall 
fungera. AU:s tider finns presenterade i mötesplanen.  

 

6. Arbetsgrupper 6.1  Information om poddar och webbinarium 
Arbetsgrupp : Jennie Sjögren, Inger Lilienberg, Anna Falkström Olsson, Caroline 
Waldenström, Christian Thomsen 
 
Styrelsen beslut om att utöka produktionen med webbinarium. ViS kommer 
därmed framgent både producera webbinarium och poddar.  Budgeten för 2021 
kommer därmed att utökas för framtagande av både poddar och webbinarium.  
 

7. Mötesplatser 7.1 ViS konferens 2021 
● Inriktning på konferensen 2021, separat möte bokas. Jennie och Jonas 

stämmer av tid för konferensmöte.  
 
7.2 Almedalen 2021 

● Styrelsen fattar beslut om att inte delta på Almedalen.  

8. 
Remisser och inbjudningar 

8.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela 

8.1.1 En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46 
Skall vara inlämnat senast 12 april 
Michaela Zankl, Simon Dahlgren och Jonas Jonsson  
 
8.1.2 Remissvar Skolenhetsregistret 
Skall vara inlämnat senast 22 januari 2021 
Jonas Jonsson, Roger Jacobsson, Inger Lilienberg och Michaela Zankl  
 
8.1.3 Delstudie om coronas konsekvenser för Vuxenutbildningen; Skolverket 
Digitalt möte 2021-01-18 
Eva Holm, Jennie Sjögren, Michaela Zankl 

9.  
Påverkansarbete 

Punkten berördes ej 
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_____________________________ _______________________________ 

Jonas Jonsson, Ordförande Jennie Sjögren, Sekreterare 

10. 
Rapport från ledamöter 
/omvärldsbevakning 

Punkten berördes ej 

11.  
ViS Informationsarbete 

 
Punkten berördes ej 
 
 
 

12.  
Övriga frågor 

Mötesplan för första halvåret 2021 bifogas 

13.  
Mötet avslutas 

13.1 Ordförande Jonas Jonsson avslutar mötet 


