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Tid för styrelsen

2022-03-07 kl: 08.30-12.00

Plats

Digitalt möte

Kallade

Jonas Jonsson (Ordförande)
Marie Egerstad (Vice ordförande)
Christian Thomsen (Kassör)
Jennie Sjögren (Sekreterare) Frånvarande, meddelat
Magnus Andersson Ansluter senare
Anna Falkström Olsson (vice sekreterare)
Simon Dahlgren Ansluter senare
Inger Lilienberg Frånvarande, ej meddelat
Jussi Koreila Ansluter senare
Michaela Zankl
Claudiu Deak
Vakant, (Sofie Wiklund)

Inbjudna

Nätverk 11.00-12.00
Hans Melen, Matematiknätverket Frånvarande
Anna Örnested ViSA Frånvarande
Eva Florin, SiV
Beslut: SiV:s medverkan på mötet ställdes in då SiV inte hade någon särskilt att föra dialog
om i dagsläget (mailkontakt med Eva Florin). Se notering under 8.2 Pågående remisser och
samverkan. Siv önskar delta i remissarbetet med SKR.
Kommunikatör 8.30-12.00
Caroline Waldenström

1.Mötets öppnande

1.1 Ordförande öppnar mötet
1.2 Mötet fastställer dagordningen

2. Föregående protokoll

2.1 Beslutsuppföljning föregående protokoll
-

Uppföljning protokoll 2021-10-25 punkt 7.2: Det saknas protokoll på hemsidan,
september 2019, januari 2020- Jennie Sjögren undersöker om det finns i det
material som tidigare sekreterare skickat till henne. 2022-01-10 September 2019
är lokaliserat och kommer skickas till Caroline Waldenström när det är
undertecknat. Protokoll från januari 2020 är inte hittat, även Jonas Jonsson har
letat men inte hittat protokollet. Dåvarande sekreterare finns inte kvar i styrelsen
och hen har slutat sitt uppdrag på dåvarande arbetsplats och har inte möjlighet att
söka i sin dator. Simon Dahlberg tror sig ha hittat protokollet. Han skickar det till
Jonas Jonsson som undersöker om det är rätt protokoll, om det är de skickar
Jonas det vidare till Jennie Sjögren och Caroline Waldenström.

Beslutsuppföljning: Klart, uppföljning avslutas 2022-03-07
-

Uppföljning protokoll 2021-10-25 punkt 7.2: Möten skall bokas in möten mellan
AU och respektive nätverk när förslaget är framtaget.
samt ett möte mellan nätverken, Christian Thomsen och Jonas Jonsson för
budgetsamtal. Beslutsuppföljning 2021-11-30: Jonas Jonsson och Chrsitian
Thomsen bokar möte kring budget och AU bokar tid för träff mellan AU och
arbetsgrupperna. 2022-01-10: Jennie Sjögren ansvarar för att boka möte mellan
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AU och arbetsgrupperna för nätverken. Möten med nätverken bokas efter dagens
möte då dokumentet om samverkan mellan Styrelse och nätverk fastställs. Möte
genomförs 25/2 2022. Bra dialog mellan nätverk och AU. Riktlinjer som har
arbetats fram fastställs.
-

Uppföljning protokoll 2022-02-07 punkt 4.1 Styrelsen beslutar att lägga till
Christian Thomsen, Jennie Sjögren och Michaela Zankl som användare till
Alltinget. Jonas Jonsson ansvarar för att lägga till dem.

Beslutsuppföljning: Jonas har kontaktat Alltinget så att styrelsemedlemmar läggs till som
användare. Frågan anses vara klar 2022-03-07.
-

Uppföljning protokoll 2021-11-30: Arbetsgruppen för poddar och webbinarier
får till uppdrag att ta fram ett förslag kring hur ett upplägg för 2022 skulle kunna
se ut. 2022-01-10: Arbetsgruppen har konstaterat att det skall blir flera
strategiska poddar vid strategiska tillfällen. Poddgruppen har till uppdrag att
fastställa dessa strategiska tillfällen. På senaste poddmötet hade de en generellt
resonemang i poddgruppen, dock var endast Marie med från styrelsen och
samtalet kunde därför inte slutföras. Frågan återupptas vid nästa poddmöte som
Christian bjuder in till. Mötet som blev inbokat kunde endast Christian Thomsen
närvara på varpå frågan inte kunde bearbetas. Nytt möte bokas in där frågan tas
för återkoppling till styrelsen.

Beslutsuppföljning: Se egen punkt längre ner i protokollet.
-

Uppföljning protokoll 2022-02-07 punkt 5.1 ViSa lyfter önskemålet om att
särskilja nätverkens intäkter och utgifter. Christian Thomsen tar med detta
önskemål till revisorerna.

Beslutsuppföljning: Frågan har behandlats av styrelsen men i budgetförslaget följer
styrelsen samma modell som tidigare, ärendet avslutas 2022-03-07.
-

Uppföljning protokoll 2022-02-07 6.1.2 Vi beslutar att vi göra någon
informationsinsats på hemsida och sociala medier kring de nya
upphandlingsreglerna. Claudio Deak och Caroline Waldenström kommunicerar
kring detta.

Beslutsuppföljning: Claudio och Caroline arbetar vidare med ärendet och återkopplar
sedan till styrelsen vid nästa styrelsemöte 4-5/4.
3. Beslut/Information från
AU 2022-01-24

3.1 Punkter för beslut och information i styrelse är överförda till dagordningen.
3.1.1 Remiss har kommit in, beslut om deltagande tas av styrelsen.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomi
Budgetförslag inför 2022 presenteras och styrelsen följer upp resultat/utfall för januari och
februari. Konferensen är delad i budget för 2022 i två delar, en för vårens digitala
konferens och en för höstens fysiska konferens.

5. Verksamhetsplan/
Årsberättelse

5.1 Årsberättelse/Verksamhetsberättelse
Dokument färdigställda inför årsmötet och ute för medlemmar på webben. Endast
valberedningens förslag saknas på webben.
5.2 2022 års Verksamhetsplan ViS
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Verksamhetsplan presenteras för styrelsen och anses vara klar för publicering.
5.3 Årsmöte
Samma anmälningsförfarande som förra året inför årsmötet. Christian stämmer av aktuell
röstlängd inför mötet. Tretton 2 ansvarar för all teknik. Styrelsen riggar enkel studio från
Clarion i Sholm.
Årsmöte kl. 15-17. Styrelsen välkomnas på plats på Clarion Sign från kl. 13. Caroline
Waldenström föreslås till mötesordförande och Jennie Sjögren till sekreterare.
Konstituerande möte genomförs direkt efter årsmötet.
Styrelsen får i uppdrag att söka efter en ny revisor samt personer till valberedningen.
6. Verksamhet

6.1 Rapport från arbetsgrupper
6.1.1 Poddar och webbinarium
Inger Lilienberg, Anna Falkström Olsson, Christian Thomsen, Marie Egerstad
Möte genomfört v. 9, tematiskt arbete, fokus på kompetensförsörjning, tre poddar (tre
perspektiv, SYV, arbetsliv och rektor), teman kopplat till utmaningar runt
kompetensförsörjning. Podd runt digitala betyg med Jennie Sjögren spelas in v. 11.
6.1.2 Upphandlingsfrågor
Marie Egerstad, Magnus Andersson, Claudiu Deak, Sofie Wiklund (frånvarande), Jussi
Koreila
Arbetsgruppen bevakar publicerade artiklar runt upphandling. Dialog i arbetsgruppen
pågår. Dialog i styrelsen. Möte med SKR planeras senare under våren (styrelsen). Flera
möten med aktuell aktörer planeras där ViS är oberoende part (arbetsgruppen).
6.1.3 SFI- pengs utredningen arbetsgrupp:
Sammankallande och deltar i expertgrupp: Jussi Koreila. Adjungerad vid behov:
Michaela Zankl och Marie Egerstad
Slutjusteringar pågår i arbetsgruppen, möte fredag v. 10 för att gå genom det sista.
Uppföljning sker på nästa styrelsemöte alt möte 4-5/4. .
6.1.4 Yrkesvux
Simon Dahlgren, Jennie Sjögren, Marie Egerstad
Simon medverkar i kommande ViS-podd.
6.2 Samverkan med nätverken
Magnus Andersson, Anna Falkström Olsson, Hans Melen, Anna Örnestad, Eva Florin
Avstämning genomförd med AU, se tidigare punkt.
Beslut: Kontaktperson behöver utses i nya styrelsen. Arbetsgruppen stängs.
6.3 Påverkansarbete
Inget att notera i dagsläget.

7. Mötesplatser

7.1 ViS konferens 2022, Stockholm 5 april
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Anna Falkström Olsson, Jonas Jonsson, Claudio, Simon Andersson , Magnus Andersson.
Konferens 5/4: Inbjudan kommer ut under v. 10. Tretton2 ansvarar för helheten, från
inbjudan och genomförande. Väntar fortfarande svar från ett av huvudnumren. ViS styrelse
kan ges tid att presentera ViS arbete under 2022 lite mera i detalj. Arbetsgruppen
återkopplar till styrelsen under v. 10.
Konferens höst 2022: fysisk konferens 10-11/10, Clarion Sign , Stockholm, fokus
kompetensförsörjningsfrågor, löper som en röd tråd genom poddar, konferenser och
Almedalen. Sammanhållen dag på stora scen, dag 1, möjlighet för
fördjupning/specialisering i ämnet under dag 2, med parallella seminarier, nätverken
erbjuds två seminarium à 45 minuter/nätverk under dag 2.
7.2 Almedalen
Preliminärt förslag på vilka som vill/kan delta: Jonas Jonsson, Christian Thomsen,
Marie Egerstad, Simon Dahlgren, Jussi Koreila, Michaela Zankl och Claudio Deak.
Arbetsgruppen samlas den 17 mars för planeringsarbete. Konsulter bjuds in vid senare
tillfälle efter det att arbetsgruppen har samlat sina idéer.
Samverkan med DUA under Almedalen: styrelsen ser positivt på en samverkan med DUA
men den måste ligga i linje med ViS program under dagen.
8.
Remisser och
inbjudningar

8.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela
Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg, AU anser att
utredningen lägger mycket fokus på ämnesspecifika frågeställningar. AU föreslår att ViS
inte besvarar remissen. Ingen möjlighet att inkomma med tankar runt konsekvenserna för
vuxenutbildningen om ämnesbetyg införs i denna remiss.
Förfrågningar om deltagande
Medverkan konferens, DUA: 27/4 på Berns, fokus på jobbspår och vuxenutbildning samt
yrkesvux och kompetensförsörjning.
Beslut: Jonas Jonsson och Simon Dahlgren deltar.
Skolverket: elevhälsa och stöd inom komvux, kartläggning pågår
Beslut: Jussi Koreila, Anna Falkström Olsson, Michaela Zankl kan delta.
8.2 Pågående remisser och samråd
Fler skall nå målen för sin utbildning; Sara Frank, SKR
SYV-nätverket är gärna en del av denna remiss.

9. Informationsarbete

9.1 Information och kommunikation (Caroline Waldenström)
Input till Caroline uppskattas. Nyhetsbrevet ligger redo för utskick, inväntar slutligt besked
från konferensen 5/4 2022.
Finjusteringar på webben.
LinkedIn: följarantal har gått upp, ca 380 följande (demografi: offentlig förvaltning 42%,
utbildningsadministration 27%, vidareutbildning 8%), aktivitet på sidan varierar beroende
av inslagets karaktär

Protokoll ViS styrelsemöte 2022-03-07
_______________________________________________________________________
10. Övriga frågor

10.1 Valberedningen önskar en extra avstämning med styrelsen
Beslut: Fredag 18/3, kl. 15.00 föreslås som tid för en extra avstämning. Jonas kollar med
Elisabeth vem som kallar till mötet. Så många som möjligt från styrelsen försöker delta.
10.2 Claudio gör en dragning om omställningsstöd/omställningsorganisationer och
effekterna detta kan ha på kommunal vuxenutbildning/YH. Styrelsen för dialog runt
presentationen.

11.
Mötet avslutas

11.1 Ordförande avslutar mötet

Sekreterare

Anna Falkström Olsson

Justerare

Jonas Jonsson

