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Tid för styrelsen Datum 2023-03-07-–2023-03-08

Plats Fysiskt styrelsemöte. Adress: Rosenlundsgatan 52 (Stockholm)

Kallade Marie Egerstad (Ordförande)
Claudiu Deak (Vice ordförande)
Christian Thomsen (Kassör)
Veronica Vasic (Mötessekreterare)
Jennie Sjögren (Vice sekreterare) Frånvarande
Simon Dahlgren
Jussi Koreila
Michaela Zankl
Per Andersson. Frånvarande dag 2.
Per Pettersson,
Joakim Bergquist

Inbjudna Inbjudna gäster: Valberedningen och Svenskt näringsliv

Valberedningen presenterar sitt valberedningsarbete,

● Valberedningen föreslår att ViS behöver tydliggöra antalet styrelseledamöter och
suppleanter i stadgarna, liksom mandattiden. Vidare föreslår valberedningen att det
bör tydliggöras i stadgarna om att revisorer och revisorssuppleanter ska föreslås av
valberedningen.

● Valberedningen har strävat efter en geografisk spridning samt ledamöter från privat,
idéburen och offentlig organisation samt jämn könsfördelning

● Dialog med valberedningen om att samtliga i styrelsen blir ledamöter.
● Styrelsen och valberedningen enas om att ändringar av stadgarna behöver beslutas

på kommande årsmöte den 17 april, kl 15.30-17.00

Svenskt Näringsliv (Hanna Cederqvist) presenterar organisationsstrukturen och samlad
problembeskrivning från avdelningen för kompetensförsörjning.

Problembeskrivning:

● Branscherna kan idag inte påverka utbildningarnas innehåll
● Huvudmännen tar idag inte ansvar för utbudet
● För få kan idag gå en yrkesutbildning
● Utbudet svarar idag inte mot arbetsmarknadens behov
● För få slutför idag ett yrkesprogram

Dialog kring kompetensförsörjningen där Vux är näringslivets kanske största målgrupp
Dialog kring gemensamt påverkansarbete i utredningar/debattartikel

1.Mötets öppnande 1.1 Ordförande öppnar mötet
1.2 Mötet fastställer dagordningen

2. Föregående protokoll
2.1 Beslutsuppföljning föregående protokoll

● Beslut: Styrelsen har beslutat att ViS deltar på SKR´s Skolriksdag
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● Beslut: Per Pettersson och Claudiu Deak får uppdraget att titta närmare på
remissförfrågan om ämnesbetyg och lämna svar på en övergripande nivå (inte på
ämnesnivå). Utkast till remissvar skickas för godkännande till ViS arbetsutskott.
Svar senast 23/3.

● Beslut: Styrelsen beslutar att inte lämna remissvar på Föreskrifter om ändring i
universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och
relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till
yrkeslärarexamen (UHR:s dnr 4.1.2-00938-2021)

3. Beslut/Information från
AU

3.1 Punkter för beslut och information i styrelse är överförda till dagordningen.

4. Ekonomi 4.1 Ekonomi

4.1.1 Beslut tas på årsmötet gällande budgetförslag 2023

5. Styrelsens arbete 22/23 5.1 ViS Verksamhetsberättelse 2022. Beslut tas på årsmötet
5.2 ViS Verksamhetsplan 2023. Beslut tas på årsmötet

6. Verksamhet 6.1 Rapport från arbetsgrupper

6.1.1 Arbetsgrupp Kommunikation:
Kanaler ViS-webb, Facebook, LinkedIn, nyhetsbrev, poddar/webinarium. Deltagare i
arbetsgruppen: Jussi Koreila, Michaela Zankl, Per Andersson, Christian Thomsen

● Information gällande ViS budskap samt inköp av roll-ups och annat
marknadsföringsmaterial. Kommunikationsgruppen har beställt: pins, nya roll-ups,
stora bokstäver (ViS) att använda på scen, namnskyltar, beachflaggor att använda i
samband med kommande mötesforum.

6.1.2 Arbetsgrupp Mötesplatser:
Deltagare i arbetsgrupp: Christian Thomsen, Marie Egerstad, Claudiu-Gelu Deak, Michaela
Zankl, Per Pettersson.

● ViS konferensen, 2-3 maj - Genomgång av programmet med konferensgeneralerna.
● Diskussion mötesplats Almedalen. Styrelsen representerar ViS i Almedalen med 5

personer (Marie, Christian, Jussi, Jennie och Simon deltar för ViS räkning).

6.1.3. Arbetsgrupp: Kvalitet inom vuxenutbildningen
Deltagare i arbetsgrupp: Claudiu-Gelu Deak, Joakim Bergqvist, Veronica Vasic, Jussi Koreila

● Nytt möte bokas med arbetsgrupp Mötesplatser då grupperna tangerar varandras
arbete

6.1.4 Arbetsgrupp: Yrkesvuxutredningen
Deltagare i arbetsgrupp: Marie Egerstad (ViS representant i expertgruppen), Jussi Koreila,
Christian Thomsen, Simon Dahlgren, Per Pettersson

● Ordförande informerade om expertgruppens uppstartsmöte, där framför allt
direktiven och expertgruppens framtida arbete diskuterades. Möte är inbokat med
arbetsgruppen inför nästa möte i expertgruppen som äger rum i april.
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7. Påverkansarbete 7.1.1 Dialog från ett ViS perspektiv gällande SKR´s workshop om statistik för komvux, den
21 mars. Platserna tog slut snabbt. Ordförande och kassör är anmälda. Styrelsen lyfter
kvalitetsfrågorna som är viktiga för Vuxenutbildningen.

7.1.2 Dialog från ett ViS perspektiv gällande Skolriksdagen, den 8-9 maj.
Joakim, Christian och Marie deltar från styrelsen.

7.1.3 Statssekreteraren Erik Scheller, har möjlighet att träffa styrelsen i anslutning till årsmötet
den 17 april, kl. 14-15. Vi ersätter därmed det digitala årsmötet med ett fysiskt möte för
nuvarande styrelsemedlemmar (digitalt möte i övrigt) och träffar statssekreteraren innan
årsmötet. Konferenslokal är bokad på Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98

8. Nätverk 8.1 Nätverken är inte inbjudna till detta styrelsemöte

9.
Remisser och
inbjudningar

9.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela

Förfrågningar om deltagande

9.1.1 Remiss avseende förslag till ändringar i vissa av Skolverkets föreskrifter med anledning
av att b la vissa skolformer byter namn
Beslut: Styrelsen beslutar att inte svara på remissen.

9.2 Pågående remisser och samråd - uppföljning

9.2.1 Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag;
Diarienummer: U2022/03532 - Svar senast 31/3 2023.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-202
253/

9.2.2 Remiss av Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd; Diarienummer:
U2022/03966 - Svar senast 20/3 2023. Remissvar klart. Ordföranden skickar in.
Remiss av promemorian Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft,
säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande - Regeringen.se

9.2.3 Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild
utbildning på gymnasial nivå. Svar senast 23/3.
Då remissen är omfattande finns alla dokument att ta del av på
www.skolverket.se/remiss-amnesbetyg

9.2.4 Nätverk för RISE testmiljö Vigeo - återkoppling från föregående möte

10. Information 10.1 Information och kommunikation
Kommunikatör jobbar med kommande nyhetsbrev.

11. Övriga frågor 11.1 Övriga frågor

● Genomgång av ViS stadgar utefter valberedningens förslag.
● Dialog kring ViS konferensen 2023
● Dialog och beslut om deltagande i Almedalen
● Kommande nyhetsbrev

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-202253/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-202253/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/12/remiss-av-promemorian-fler-veckor-med-omstallningsstudiestod--for-starkt-konkurrenskraft-sakrad-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/12/remiss-av-promemorian-fler-veckor-med-omstallningsstudiestod--for-starkt-konkurrenskraft-sakrad-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/
http://www.skolverket.se/remiss-amnesbetyg
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12. Beslut 12.1 Sammantagna beslut under styrelsemötet

12.1.1 Styrelsen fattar beslut att nuvarande styrelsemedlemmar representerar styrelsen på ViS
konferensen

12.1.2 Styrelsen beslutar att inte svara på remissen Remiss avseende förslag till ändringar i
vissa av Skolverkets föreskrifter med anledning av att b la vissa skolformer byter namn.

Nästa möte (digitalt) måndagen 3 april, förmiddag.

Kommande årsmöte 17 april

12. Mötet avslutas 12.1 Ordförande avslutar mötet

Sekreterare Veronica Vasic

Justerare Marie Egerstad


