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Art:

Minnesanteckningar

Plats:

E-möte via Adobe Connect (Högskolan i Halmstad)

Tid:

Fredag 3 februari mellan 13.00-14.00

Närvarande:

Gunnar Peterson, Britt-Marie Ringblom, Lars-Göran Hedström, Siv
Sjöström, Bengt Petterson, Elisabeth Saalman, Anita Eklöf.
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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet
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Sekreterare för mötet
Gunnar
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Rapporter
- Föregående möte – lades till handlingarna
- Övrigt - Inget
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Slutredovisning VG projekt 2011
Gunnar beskrev dagsläget utifrån utskickat underlag för slutrapport
inför mötet samt tidigare ekonomisk redovisning. Då det blivit skillnad i
utfall mot budget främst avseende a) intäkter konferens (lägre), b)
reskostnader (högre) och c) fördelning i genomförda aktiviteter (tider
inrapporterade från lärosäten) måste beslut tas på hur det påverkar
lärosätenas ersättning. Beslutades att: varje lärosäte får ut så stor andel
som möjligt upp till de 120 timmar/lärosäte som angivits i budget och
mot redovisad tidrapporter. Omfördelad tid utöver budgettid mellan
lärosäten erhålls i procentuell andel mot redovisad tid (beroende på
faktiska förutsättningar om utrymme för detta) .
Avseende aktiviteter och övriga indikatorer diskuterades vilka som
gjorts under året, inblandade och status på dessa. Tillfördes vissa och
uppmanades alla fundera på om alla genomförda finns registerade.
Gunnar bad slutligen alla deltagare i VKF att läsa igenom utkastet till
slutrapport och komma med förslag på synpunkter om tillägg/ändringar
om sådana finns
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Projekt 2012
Gunnar beskrev nuläge och utskickat underlag till mötet om svar från
EARLALL partners. Inga lärosäten utanför Sverige anmält deltagande.
EARLALL har gått ut med en förnyad förfrågan om deltagande av
universitet. Vi inväntar denna. Men beslutade att inrikta arbetet på a)
Sociala medier som stöttning för flexibelt lärande och b) Webbinars. Ett
arbetande dokument och innehåll och precisering av vad och hur vi kan
göra inom projektet inom detta läggs upp på PingPong av Anita. Alla
uppmanas att fylla på förslag snarast.
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Övriga frågor
Inga
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Nästkommande möte
Då nästa möte om NU2012 behövde börja hann vi inte boka detta utan
får göras via epost/PingPong
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Avslutning
Gunnar tackade alla och avslutade mötet

