
 
 

 

 

Protokoll ViS styrelsemöte 2020- 01-22 - 2020-01-23 
 

Plats. Ringvägen 100 Stockholm  

 

Närvarande: Eva Holm, Christian Thomsen, Jennie Sjögren, Anna Falkström, Simon 

Dahlgren, Bengt Jönsson, Magnus Andersson, Roger Jacobsson Elisabeth Andreasson, Inger 

Lilienberg (dag 1)  

 

• Ordförande öppnade mötet och dagordningen fastställdes 

 

• Föregående protokoll genomgicks och tidigare beslut följdes upp 

1. Att följa upp till nästa möte : Deltagande referensgruppen för en betygsdatabas 

– Jonas  

2. Referensgruppen för EPALE – Jonas 

3. Redovisades möte med Skolverket angående återkrav av statsbidrag. 

Konstaterades att det varit en bra diskussion och att man skulle ha fortsatt 

kontakt med ViS.   

4. Skolledarforum; diskuterades analys av dagarna. - Bengt kontaktar Tretton2  

5. PIACC Samverkan med NVL:s koordinator -  Jennie kontaktar inför 

verksamhetsplanearbetet. 

  

 

• Från föregående möte hänskjutna frågor 

- Särvuxperspektivet  

Ska bevakas inom styrelsen. 

 

- Prövning 

Problem, rättssäkerhet, avgifter etc diskuterades. Kan finnas ett behov av 

utredning.  ViS kan initiera en utredning , Kvalitet, kostnad, rättighetsfrågan  

 

- Ekonomiska utjämningssystemet 

Bordlades 

 

• Ekonomi 

Kassören redogjorde för ett positivt resultat för 2019 och styrelsen diskuterade 

förutsättningar för budget 2020. Se punkten om årsmötet nedan 

 

• Verksamhet 2019 

• Rapport från arbetsgrupperna: 

• Arbetsgruppen om arbetsförmedlingen. Beskrev svårigheterna att nå 

personer på arbetsförmedlingen pga omorganisationen 

 



 
 

• Arbetsgruppen om upphandling redogjorde för framtagna punkter och frågan 

om samverkan med SKR diskuterades. Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta 

vidare och lyfta slutsatser i lämpligt forum i syfte att påverka beslutsfattare.   

 

Arbetsgruppen om medlemskap har tagit fram frågeställningar och gått igenom 

vilka kommuner som är medlemmar och analyserat. Oklarhet kring hur man ska 

räkna antal anställda. Se excelfil i bilaga.  

 

Beslut: Varje arbetsgrupp skriver några rader om pågående arbete för att lyfta fram 

i våra kanaler genom Caroline senast före nästa möte.  

 

 

• Mötesplatser  

- Konferens 2020 

Konferensgruppen redovisade läget och konstaterade att huvudtalarna är klara.  

Allt innehåll läggs ut på webben kommande vecka. Redan nu 149 anmälda till 450 

platser. Nya former för konferensen med aktiv medverkan från deltagare där talare 

ska inspirera och utmana. Anna Ekström inleder  med ett längre anförande kring 

regeringens politik på vuxenutbildningsområdet. Plats för myndigheter vis ståbord 

men ingen utställningsyta pga lokalerna. 

Klädsel för ViS styrelse: Svart samt äppleskylt 

Styrelsen träffas på söndag kl 16.00 och förbereder. 

Styrelsen ska ta en aktiv roll vid tex incheckning och seminarier 

  

- Almedalen 2020 

- Efterfrågades intresse för att delta i Almedalen men deltagande fastställs av den 

nya styrelsen.  Båten är avbokad och ny lokal bokad för ViS hela dagen till kl 19 

inklusive mingel på Visby Hotell enligt samtal med Micke.  

 

• Årsmötet 2020  

- Årsbokslut med verksamhetsberättelse 

Inspel från styrelsemedlemmarna ska skickas in från ledamöterna  

 

- Äskanden från nätverken 

Styrelsen diskuterade förutsättningar för nätverken samt utveckling av uppdraget 

till nätverken .  

Beslut: Inför 2020 ska nätverkens roll och uppdrag diskuteras i några möten 

tillsammans. Lyfts in i verksamhetsplanen 2020.  

 

ViA Skype förtydligades nätverkens äskanden:  

 

ViSA: Ska träffas 4 ggr. I mars i Gbg för att planera sin konferens. Medverkan vid  

ViS konferens i samråd med  konferensgruppen och Micke. 25/9 konferens i 

Stockholm. Förra året hade man 150 deltagare. ViSA haer inlett ett samarbete med  

skolverket o CSN . MAN planerar en enkätundersökning samt att marknadsföra 

ViSA  på webben. Deltagande och betalning för nätverkets medlemmar vid ViS 

konferens lyftes. 



 
 

 

SiV: Kompetensutveckling och omvärldsorientering Tema 2020 – SYV för alla. 

Webbinarier planerat 4-6 st vara 2st helt klara , E-vägledning uppföljning 

 Den hjälpande länken projektet ( SPSM)  Migrationsverket och nya 

gymnasielagen-  svårt för vux med olika svar idag.  ESF projekt Syven 

Antal deltagande ska följas upp. Seminarium på ViS –konferensen Ska stämmas 

av med konferensgruppen. 2 st vill åka till internationella konferensen. 5 träffas 

varav en under ViS konferensen – bra nätverkstillfälle. Haft ett möte 2020 i 

Hässleholm träffade en ny medlem i arbetsgruppen. Planerar Stockholm o Gotland 

Strömstad Borås i December – sfi + 7 webbmöten. Samverkan kring besök CSN 

och Skolverket gemensamt ViSA . 6 st i arbetsgruppen. Man underade om 

styrelsen villa ha nätverkets mötesprotokoll.  

Vid  CSN;s möte med ViS kan eventuellt nätverken bjudas in. Beslutas vid nästa 

möte  

 

- Verksamhetsplan 2020  

- Föregåendeårs verksamhetsplan har utvecklats inför 2019 och kan utvecklas 

vidare.  Påverkansarbetet kan lyftas fram ytterligare och tydligare ansvar för olika 

kontakter utifrån medlemsnyttan med en plan för året.  

- Beslut: Inför nästa möte tas skarpa förslag på formuleringar fram samt se över 

ändamål, verksamhetsinriktning och stadgarna inför årsmötet till nästa möte §1, 

16, 20, Eva ser över och skickar ut förslag på formuleringar.  

 

- Budget 2020 diskuterades  

- Samma medlemsavgifter 

- Nätverken ingen förändring, Skolledare ej ett nätverk  

- Altinget betalt för 2020  ses över för 2021 

- Gemensam lunch i start ej på Clarion 

- Färre fysiska styrelsemöten  - webbmöte => förslag i linje med budget 

Beslut: Artiklar - uppdraget upphör från 1 april i linje med budget. Ordförande / 

vice vice ordförande meddelar Hans   

- Beslut: En styrelsemedlem mindre 2020=>  två som slutar ska ersättas förslag till 

årsmötet 

Beslut: Förslag om  nollbudget tas fram till nästa möte  

 

- Valberedningen 

Valberedningen meddelas via Caroline om antalet ledamöter som ska väljas in.  

 

- Förslag till stadgeändringar 

Beslut: Beslut om förslag tas vid nästa möte 

 

- Medlemsavgift 2021 

Beslut: Beslut om förslag till årsmötet tas nästa möte  

 

• Nätverken – Medverkan via skype  

 

• Remisser och inbjudningar 



 
 

- Rapport från möte med Skolverket gällande statsbidragsredovisningar 

Rapporterades  

 

- Departementspromemorian, S2019/05353/FST, Språkplikt – Deltagande i 

grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd 

- Bengt Christian Elisabeth  

 

 

- UHRs föreskrifter (UHRFS 2013:4) om relevanta yrkeskunskaper för 

särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen 

ViS avstår från att lämna remissvar. Eva meddelar beslutet.  

 

 

- Departementspromemorian, U2019/04318/UH, Bättre studiestöd till äldre  

Ansvar: Bengt Magnus Jonas 

 

• Omvärldsbevakning – Rapport från ledamöter 

 

Upphandlingen från Göteborg diskuterades.   

 

• Nästa möte: 19-20 februari lunch till lunch.  

 

• Ordförande avslutade mötet 


