2010-12-14
Art:

Mötesanteckningar

Plats:

E-möte via Adobe Connect, Högskolan i Halmstad

Tid:

Tisdag den 14 december mellan klockan 10.00 och 12.00

Närvarande: Gunnar Peterson (Högskolan Väst), Lars-Göran Hedström (Högskolan i
Halmstad), Lena E Johansson (Karlstads Universitet),), Bengt Petterson
(Göteborgs Universitet), Britt-Marie Ringblom (Högskolan Väst), Anita
Eklöf (Högskolan i Borås), Siv Sjöström (Högskolan i Jönköping)
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Öppnande
Gunnar hälsade närvarande välkomna till dagens möte.

2

Rapporter
-

-

Föregående möte Gunnar gick kort igenom sina noteringar från
föregående möte
VGR. Gunnar rapporterade att i enlighet med ö.k med VGR en
version för synpunkter lämnats in 29/11 men inga synpunkter
inkommit ännu.
Erfarenheter NU2010. Bengt rapporterade att varit i Stockholm
2/12 och fått med sig erfarenheterna därifrån om årets
konferens.
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Projektansökan
-

4

Garantier. Alla 8 lärosäten har muntligt eller via mail lämnat
klartecken till inlämning ansökan.
Inlämning ansökan. Ansökan avseende skrivningar och detaljer
gicks igenom och Gunnar förde noteringar för att i efterhand
uppdatera ansökan. Ansökan lämnas så fort det går nu till VGR.
Klargörande att VKF inte arrangerar NU2012 utan GU gör (i ev.
samarbete med andra lärosäten). Men att VKF arrangerar del av
innehåll och får medel i omfattning mot detta. Vilket måste
revideras i projektansökan. Lönekostnad alla deltagare i projekt
in snarast för att kunna färdigställa budget till inlämningen!

Konferensen 2011
- Innehåll/talare. Program klart med talare och moderatorer (Bengt)
- Utskick 1 Mailutskick snarast i december enligt befintliga
maillistor nätverk och egna lärosäten. Var och en skickar efter
fått material Bengt. Lena till ITHU, Siv Nitus, Anita Sverd och
LearningNet.
- Hemsidan, profil/material Anita kollar med Skövde om
uppdatering och tillgång hemsidan. Samt förra årets maillista.
- Praktisk information Använder GU:s anmälningsenkät.
Högskolan Väst fakturerar som sist. Möte den 9/3 till lunch för
packning och praktiskt inför konferensen på e.m.
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Nästkommande möte
14 januari mellan 10-12 (e-möte)
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Avslutning
God jul och Gott Nytt År.

