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Art:

Planeringsmöte

Plats:
E-möte via Adobe Connect, Högskolan i Halmstad
Tid:
13.00-14.40
Närvarande: Gunnar Peterson (Högskolan Väst), Lars-Göran Hedström (Högskolan i
Halmstad), Lena E Johansson (Karlstads Universitet), Johani Karonen
(Högskolan i Skövde), Britt-Marie Ringblom (Högskolan Väst), Anita
Eklöf (Högskolan i Borås), Siv Sjöström (Högskolan i Jönköping)
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Öppnande
Gunnar Peterson hälsade alla välkomna och agendan godkändes.
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Nuläget i projektet
Gunnar började med att berätta om att Tomas Lindroth och Malin
Pongolini, Högskolan Väst tillfrågats och lovat delta på konferensen.
Dessutom att kontakt med Håkan Selg och Elza Dunkels tagits. Håkan
bekräftat och diskussion om hans deltagande förs. Väntar svar från
Elza. Dessutom att utkast till e-post utskick tagits fram och synpunkter
kommit in. Johani informerade om uppdatering av e-post listan baserat
på enkätutskicket gjorts. Dessutom att mailutskick läggs på hemidan,
sprids av alla på respektive lärosäte samt skickas till Learningnet.
Johani berättade att lärcentraenkäten gick ut 2/12 till 177 adresser.
Inväntar svar och kommer skicka påminnelser. Angående LC-spåret på
konferensen och planeringen kollar Johani med Hans om denna. Anna
Bolander tillfrågad av Britt-Marie och tackat ja.
Lärarspåret så långt planerat. Avseende student tog Lars-Göran upp
frågan om ersättning. Om möjligt efter krav försöka lösa det. Försöka
ha främst från Göteborg och dess närhet samt att alla lärosäten försöker
aktivt få med studenter.
Lena tog upp möjligheten att göra något med Bergen runt konferensen.
De har valt att lägga alla sina seminarier på nätet. Kan vi ha dem med
uppkopplade? Får kollas upp.
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Fördelning arbetsuppgifter
Flyer med all information och inbjudan skall tas fram. Arbetsgrupp
bestående utav Lars-Göran (sammankallande), Lena och Anita göra
detta. Klart förslag 15/1. Skickas ut som pdf i ett mailutskick slutet av
januari.
Gunnar kontakt med PIL och praktiskt runt konferensen.
Som presenter till svarande på lärcentraenkät tar varje lärosäte fram 510 prylar. Notera vad på PingPong. Gunnar förhandlar färdigt med
Håkan S och Elza D.
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Praktiska frågor
Kommande möten (alla e-möten via Adobe Connect från Halmstad):
21/1 Kl. 9-11
18/2 Kl. 13-15
2/3 Kl. 13-15
30/3 Kl. 13-15
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27/4 Kl.10-16. Fysiskt i Borås (för att summera projekt och framtiden) .
Snarast bör de deltagare som inte inkommit med timkostnad göra det.
Detta skickas till Karin Marchetti (karin.marchetti@hv.se). Det saknas
fortfarande tidrapporter från många. Måste in nu!
Övrigt
Johani tog upp frågan om medel för VKF:s framtid. Alla tittar på och
funderar på externa och interna medel för fortlevandet av nätverket i
framtiden. Tas upp under vårens möten.
Avslutning
Mötet avslutades med att mycket nu var på gång men att mycket arbete
fanns kvar. Samt att alla önskades en God Jul och Gott Nytt År.

