MINNESANTECKNINGAR

Mötesdatum 2009-05-05
Art:

Minnesanteckningar förda vid VKFs möte.

Plats:

Marratech, kl 10-11:00.

Närvarande:

Monika Hattinger, Högskolan Väst
Britt-Marie Carew, Högskolan Väst
Elisabeth Saalman, Chalmers Tekniska Högskola
Siv Sjöström, Högskolan i Jönköping
Mats Larsson, Högskolan i Skövde
Hans Öberg, Högskolan i Skövde
Anita Eklöf, Högskolan i Borås
Cecilia Andersson Edwall, Göteborgs universitet
Johani Karonen, SLU i Skara
Lars-Göran Hedström, Högskolan i Halmstad
Lena Johansson, Karlstads universitet
Karin Jansson, Fyrbodals kommunalförbund.
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Val av sekreterare
Anita för dagens minnesanteckningar.
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Välkomna o inledande information
Monika hälsade alla välkomna och en kort presentation av Mats
Larsson och Hans Öberg från Högskolan i Skövde som tar över efter
Isaac Holst. Karin Jansson från Fyrbodals kommunalförbund jobbar tätt
ihop med VG-regionen och med kommunalförbunden i Skövde,
Göteborg och Sjuhärad. Kontakt med Karin kan vara intressant kontakt
för VKFs projekt.
Monika slutar som ordförande i VKF. Ordförandeskapet för VKF blir
kvar på Högskolan Väst genom att Gunnar Petersson tar över som
ordförande. Gunnar jobbar med informatik och finns på Flexibelt
lärandecentrum. Flexibelt lärandecentrum ligger under enheten FAP
(Forum för Arbetsintegretat lärande och Pedagogisk utveckling).
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VG-Projektet
Projektansökan till VG-regionen beviljades den 3april 2009.
Projektperioden är 2009-01-01 till 2009-12-31. Monika har kontaktat
Marja-Leena Lampinen om möjligheten att förskjuta eller förlänga
projektperioden p g a att mer än ¼ av projekttiden gått innan beslut
kom. Monika skall få besked från Marja-Leena. Monika återkommer
om hur vi går till väga för att rekvirera pengarna.
Det VKF åtagit sig att göra är: en hemsida, två seminarier och en
konferens. Det är viktigt att samarbeta med Westum inom projektet.
Mötet diskuterade hur vi kan jobba inom projektet med olika aktiviteter.
Vi kan tänka i projekttankar med olika aktiviteter t ex att ha en
konferensgrupp. Det behövs någon i VKF som kan jobba mer aktivt om
det skall bli nya projekt, samt som har tid att söka nya projektmedel.
Var och en skall fundera på projektidéer till nästa möte.
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Hemsidan fortsätter Högskolan i Skövde att ansvara för
Alla deltagarna kan ställa upp med de 60 h som är sagt och några
timmar till. OBS! Det är viktigt att var och en noterar den tid som den
lägger ner på att jobba med VKF. Hälften av tiden får vi betalt för.
4

Övrigt
Inga övriga frågor.
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Nästa möte
Onsdagen den 17 juni kl 12:00 – 15.30 vid Högskolan Väst. Mötet
startar med gemensam lunch.
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Mötet avslutas
Monika avslutade mötet med att tacka för sin tid som ordförande.

Vid anteckningarna

Anita Eklöf

VKFminnesant_090505

2(2)

