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Art:

Minnesanteckningar

Plats:

Adobe Connect

Tid:

Torsdag 6 oktober kl 13:00 – 15:00.

Närvarande:

Gunnar Petersson (HV), Britt-Marie Ringblom (HV), Lars-Göran Hedström (HH), Johani
Karonen (HiS), Siv Sjöström (HJ), Lena E Johansson (KaU), Anita Eklöf (HB).
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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
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Sekreterare för mötet
Anita valdes till sekreterare.
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Rapporter


Föregående möte
Minnesanteckningar lades till handlingarna.



Övrigt
Inga övriga rapporter.

EARLALL
Gunnar rapporterade om utfallet av sin medverkan vid EARLALL-mötet i Toscana.
Förslaget är att vi träffas i Berlin dagen före Online Educa-konferensen. Katalonien har
sagt ja till ett samarbete och ev. några fler regioner kommer. Vi vet inte i nuläget exakt
vad och hur mycket vi ska göra inom samarbetet. Vi ska ta fram ett utkast som
intresserade kan ta del av före mötet i Berlin. Utkastet jobbar vi fram vid träffen i
Karlstad. Det är VKF som skriver initiativet på uppdrag av VG-regionen.
Ansvarsområden mellan VKF och VG-regionen behöver klargöras inför mötet i Berlin.
Gunnar tar kontakt med VG-regionen.
I EUs nya programperiod 2014-2020 betonas livslångt lärande och högre utbildning
starkt. Ansökan ska vara inlämnad senast 1 mars 2012. Diskuterade vad lärosätena har
för resurser att sätta in, samt att det är krävande att skriva EU-ansökningar. Behöver
undersöka vad vi kan få för stöd från EARLALL och från VG-regionen. Nästan alla
EARLALL-projekt administreras från Italien då de har en uppbyggd organisation där.
Inför Berlin behöver en lokal/konferensrum bokas för mötet på onsdag eftermiddag.
Utresa onsdag morgon, hemresa fredag eftermiddag. Gunnar, Britt-Marie, Lars-Göran,
Johani, Lena, Bengt, Siv? och Anita följer med. Resa, boende och konferensanmälan
behöver göras för VKF-medlemmarna. Troligtvis kan projektmedlen täcka rese-, hotelloch konferenskostnaderna för de som följer med. Gunnar har haft kontakt med Göran
Fock på VG-regionen och har fått OK på omfördelning av medlen så länge vi håller oss
inom projektbudget.
Britt-Marie ansvarar för rese- och hotellbokning samt hör med konferensrum på
hotellet. Vi avvaktar med konferensanmälan tills vi fått besked från Britt-Marie.
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Övriga frågor
 Ekonomi. Inom VG-projektet har vi fått tillåtelse att omfördela pengar från
tidskontot till resekontot. Men i nuläget vet vi inte exakt hur mycket pengar och
tid som är förbrukat. Alla VKF-medlemmar skickar snarast in tidrapporter och
utläggsuppgifter till ekonomen för projektet, Anbritt Bergenklev,
anbritt.bergenklev@hv.se
För tider och kostnader ang. NU2012 ska dessa skickas till Gunnar innan de skickas
till Anbritt. Detta för att Gunnar ska få en känsla av omfattningen. I första hand
ska vi ta projektpengarna till Berlinresan och i andra hand till nationella resor.
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VKF-möte i Karlstad 8-9 november i anslutning till NITUS utvecklingskonferens.
VKF har planeringsmöte tisdagen den 8 november kl 17:00 – 20:00. Planering och
skrivning inför Berlin. Lena bokar möteslokal och meddelar plats. Gunnar
medverkar som talare på konferensen på onsdagen. Var och en bokar och
hanterar sin hotellbokning själv och rekvirerar därefter från VKF.



Johani berättade om en ITHU-aktivitet med ett lunch till lunch-möte för
mediagruppen där Tom Alland kommer att vara föreläsare. Målgruppen är
mediaproducenter eller motsvarande på lärosätena men även tekniska
nyckelpersoner på kommunens lärcentra. Kan VKF kan gå in som medarrangör och
dela på kostnaden? Mötet beslutade att VKF kan gå in som medarrangör med
max. 5000 kr. Då måste det tydligt framgå att VKF är medarrangör.

Nästkommande möten
Måndagen den 17 oktober kl 13-15 i Adobe Connect.
Tisdagen – onsdagen den 8-9 november i Karlstad.

Vid datorn
Anita Eklöf
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