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Art:

Mötesanteckningar

Plats:

E-möte via Adobe Connect, Högskolan i Halmstad

Tid:

Måndag den 17 maj mellan klockan 11.00 och 12.10

Närvarande: Gunnar Peterson (Högskolan Väst), Lars-Göran Hedström (Högskolan i
Halmstad), Lena E Johansson (Karlstads Universitet), Johani Karonen
(Högskolan i Skövde), Hans Öberg (Högskolan i Skövde), Anita Eklöf
(Högskolan i Borås), Siv Sjöström (Högskolan i Jönköping), Britt Marie
Ringblom (Högskolan Väst)
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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet med tillägget av
punkt 3b Enkät om samarbete LC
2
Projektavslut
- Konferensrapport. Tyvärr kommit ut sent men Gunnar föredrog.
Diskussion om innehåll och de som hunnit läsa positiva. Några
små förändringar föreslogs.
Beslutades att: alla läser igenom och skickar in synpunkter på
förändringar till Gunnar senast 24 maj. Efter detta ändras ej.
-

3

3b

Uppföljning utfall. Gunnar drog kort om utfall hittills. Vi har
upparbetat troligen budgeten men vet ej säkert då vissa tider och
inte minst kostnader saknas. Inkom med reseersättningar och
tider samt uppgifter om löner ni som inte gjort detta snarast!
Senast 31 maj måste alla uppgifter och fakta inkommit
Nytt projekt
- Alla funderar på inriktning och förslag till framtida ansökan till
VGR utifrån innehåll i konferensrapporten tills nästa möte.
Ladda upp med erfarenheter från andra ansökningar, lokala
dokument och annat. Allt för ett konstruktivt möte med ny
ansökan inlämnad före semestrarna.
Enkät samarbeten med lärcentra
Britt-Marie hade fått in svar från Halmstad och Skövde men inte övriga.
Uppmaning att försöka göra det de närmaste dagarna. Hon
sammanställer detta sedan och delger övriga som underlag.
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Övriga frågor
Lena tog upp frågan om deltagande från VKF på NU2010. För sent och
projektmedlen täcker inte detta. Dock kommer många i nätverket att
ändå delta på olika sätt
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Nästkommande möte
Den 9 juni i Skövde från kl.15.00.
Då medel för tider och utlägg för detta möte troligen inte kan tas utav
projektmedelen (Gunnar kollar) måste var och en planera för att stå för
sina egna kostnader. Johani/Hans skickar upplägg och kollar upp
lämpligt boende för övernattning.
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Avslutning
Gunnar tackar alla för mötet.

