Minnesanteckningar VKF 2011-10-17 kl 13-14 via Adobe Connect
Närvarande: Gunnar Petersson, HV
Britt-Marie Ringblom, HV
Siv Sjöström, HJ
Lena E Johansson, KAU
Anita Eklöf, HB
Lars-Göran Hedström, HH
Johani Karonen, HS
Frånvarande: Bengt Petersson, GU
Elisabeth Sahlman, CTH
1. Sekreterare för mötet: Johani Karonen, HS
2. Föregående möte - lades till handlingarna
3. Rapporter
a. ITHU Medienätverkets behov av medfinansiering av arrangemang i Gbg 17-18 nov.
Samarrangemang möjligt. De får 5000 kr för att klara av att betala en inbjuden
föreläsare (Tom Ahland) och vi sprider inbjudan till våra kontakter inom kommunala
lärcentra som kan ha nyckelpersoner som är intresserade av medieteknik.
Information om evenemanget sprids via Jens i Westum, Siv i Jönköping och Lena i
Värmland.
4. Nitus 8:e November
a. Anmälningsläget – Förhoppningsvis blir det många, KAU har inte koll på totalantal.
b. VKF: B-M anmäld, Gunnar gör det i skrivande stund. Vi andra uppmanas att anmäla
oss. Vi bor på Scandic City. Vi kommer att ge en avrapportering till Nitus om vad vi
har på gång. På vårt interna möte behöver vi sätta oss ner och skissa på innehållet.
5. Earlall
a. VG har fått en grov uppskattning av vad VKF kan göra i ett EU-projekt: Pedagogik,
Teknik, samverkan med omgivande samhälle. De ger oss ganska fria händer bara vi
håller oss inom ramen som VKF-definitionen står för.
b. Förberedelser innan 8:e, Ska vi ha en arbetsgrupp. Varje lärosäte kan skriva några
rader om vad man skulle vilja ta upp i samarbetet. Anita lägger upp en skrivsida i ping
pong där vi kan notera detta.
6. 2012 och VG-regionen
a. VG vill att vi lämnar in en ansökan för 2012 så att de kan ta ett nytt beslut med tanke
på att förutsättningarna har förändrats ganska mycket i Earlall. Gunnar drar en
uppdatering via e-post.
b. Fråga om vi behöver ha en förbindelse från någon ansvarig chef på varje lärosäte.
Eftersom vi söker på ett plus ett år så kanske inte det behövs, i och med att förra
ansökan som de sa ja till var på två år. Vi begär inte direkt någon mer uppoffring från

varje lärosäte utöver de 60 timmarna som man ska göra som insats i projektet. VG
tänker sig ungefärligen samma upplägg som i år men med en större resebudget.
Gunnar skriver en uppdatering, skickar ut för koll, sedan in till VG innan mötet 8
november.
c. Vad gör vi om det blir ett projekt? Det måste vi diskutera i Karlstad.
7. Inför Berlin
a. Britt-Marie: allt är klart och bekräftat. Även Hotell Berlin.
b. Alla ska anmäla sig själva. Använd fakturaadressen som B-M skickade.
c. Earlall-kontakterna efterfrågar agenda. Vi skickar det till dem som bekräftat att de
kommer till Berlin.
d. Flavia Biuarelli, Italien, är en av personerna som vi kommer att ha kontakt med.
8. Övriga frågor
a. KAU undrar: Är Stefan Hratsinski bra som föreläsare? Svar Ja, förutom det vi fick höra
av honom i Göteborg finns det erfarenheter i gruppen att han är bra som kursledare.

Vid knapparna
/ Johani Karonen

