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Öppnande
Gunnar Peterson hälsade alla välkomna och agendan godkändes.
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Nuläget
Gunnar inledde med att berätta om kontroll av bokade lokaler visat att
vi hade bara en sal (alltså inga salar för spårdiskussionerna) och inte
heller utrymme för teknikvisning. Med hjälp av Susanne Pedersen på
PIL har vi fått fram nytt minst lika bra alternativ i form av Pedagogen
Hus A, bottenvåningen. Togs upp då att viktigt med köranvisningar och
hänvisning parkeringsplatser. Valda talare kontaktade och bokade.
Gunnar kontaktar dem om innehåll i form av lärar- studentperspektiv på
konferensens tema och om godkännande av filmning av anförande.
Samt inkomma med underlag om vad de tänker tala om.
LC-gruppen redogjorde kort för enkätsvaren som kommit in. Många
intressanta synpunkter om att känna sig nedvärderade, efterfrågar
enklare och mer likartade rutiner från lärosätena samt sin egen framtida
roll om att mer mäkla utbildning. Utkast skickas till gruppen för
diskussion innan och presenteras på konferensen.
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Kommande åtgärder
Utkast inbjudan fanns tillgänglig från utsedd grupp. Fick snabbt under
mötet göras om beroende på flytt av lokaler. Utskick ut snabbast möjligt
efter mötet.
Respektive grupper om spåren i fas och förberedda.
Lena J tog upp upp förslaget att titta närmare på Europeiska
Socialfonden för framtida finansiering av VKF. Då mycket med tanke
på utbildningsbehov inför framtiden på LC och lärosäten.
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Praktiska frågor
Frågan om externa utställare baserat på förfrågan Studentlitteratur togs
upp av Gunnar. Positiva med förslag på 1 000 kr/monter (förutom
deltagaravgift). Gunnar kollar med Bengt P om tillåtelse från GU för
detta.
Viktigt med inbjudan VGR. Siv kontaktar vår kontaktperson där.
Gunnar tog upp frågan om konferensavgift deltagare egna lärosäten.
Beslutades att ha samma avgift som för övriga deltagare. Studenter
deltager gratis men ingen reseersättning utgår
Fakturering av deltagare kan göras från Högskolan Väst
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Nu måste de deltagare som inte inkommit med timkostnad eller
tidrapporter göra det. Detta skickas till Karin Marchetti
(karin.marchetti@hv.se). Det saknas fortfarande från några.
Kommande möten (alla e-möten via Adobe Connect från Halmstad):
18/2 Kl. 13-15
2/3 Kl. 13-15
30/3 Kl. 13-15
27/4 Kl.10-16. Fysiskt i Borås (för att summera projekt och framtiden) .
Övrigt
Inga övriga frågor
Avslutning
Mötet avslutades snabbt då vi blev nedkopplade

