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1

Öppnande
Gunnar öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2

Sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Britt-Marie Ringblom.

3

Rapporter
Gunnar hade inget nytt att rapportera angående vår nya ansökan. Han
har inget hört från Terese på VG-regionen, vilket vi ser som ett gott
tecken.

4

Berlin (Möte EARLALL och OnlineEduca)
För dokumentation från vårt VKF-möte och OnlineEduca konferensen i
Berlin beslutades att vi sänder det vi önskar till Johani. Han lägger
sedan upp de foto och den information vi önskar på vår webbsida.
På vårt möte onsdag em. kom vi inte så långt. Det kunde kanske bero
på språket, flera upplevde att alla inte var så vana vid engelska och att
det gick trögt. De som var närvarande hade heller inget mandat till
beslutsrätt. Det var mest att lyssna av och få fram vårt budskap.
Beslutat blev ändå att vi skriver ner våra synpunkter och önskemål till
den 15 jan. 2012, för att gå vidare i vårt samarbete.
Gunnar har skrivit ner en sammanfattning av mötet, delvis från Anitas
anteckningar. Dessa anteckningar är sända till alla deltagare på mötet.

Vi upplevde konferensen som spännande, intressant och givande även
om mycket av det som sades har tagits upp tidigare, under många år.
Konferensen var stor, svårt att hinna med och få en helhet. Det var
många intressanta utställare . Trevligt att arabvärlden var med som
utställare och föreläsare, de satsar mycket på utbildning och utveckling
i området, det kanske vi kan vara en del i? En heldag och en fm. var
kanske i kortaste laget men vi fick med oss en hel del som vi har nytta
av inför NU2012 i Göteborg. Bland annat att:
-

-

vi ska informera om tidsförskjutningar sker, viktigt att hålla det
tidschema som en gång är beslutat.
det inte är för trångt mellan stolarna och raderna, hellre några
färre deltagare än att de som sitter på föreläsningarna inte
känner sig bekväma.
service till utställarna, att det exempelvis finns tillräckligt med
nätkapacitet.
det var flera korta föreläsningar (15-20 min.) inom samma
tema, det innebar att det inte blev så många förflyttningar.

Det går utmärkt att gå in och se föreläsningar i efterhand via
webbsidan, online-educa.
5

Övriga frågor
Tidredovisning för 2011 bör snarast sändas in till Anbritt Bergenklev,
ekonomihandläggar på HV, e-post. Anbritt.bergenklev@hv.se Dock
senast 10 jan. 2012. Alla kostnader för NITUS konferensen i Karlstad
och Berlinresan faktureras till VKF. Gunnar skriver ner en slutrapport
till VG-regionen till slutet av feb. 2012 för avslutat projekt. 2012 01 01
startar nytt projekt.
Lars-Göran undersöker hur det är med pengarna från VUC, han
återkommer med information.

6

Nästkommande möte
Nästa möte i Gbg, NU2012, måndagen den 9 jan. 2012. Vi har ingen AC
uppkoppling inbokad.

7

Avslutning
Vi avslutade med att önska varandra en mycket God Jul och ett Gott
Nytt År!

/Britt-Marie Ringblom

