2011-03-14
Art:

Minnesanteckningar

Plats:

Adobe Connect, Högskolan i Halmstad

Tid:

Måndag 14 mars, kl 15:00 – 16:00.

Närvarande:

Anita Eklöf, Johani Karonen, Bengt Peterson, Britt-Marie Ringblom, Gunnar Peterson
(ordf.),Lars-Göran Hedström, Lena E Johansson.
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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna till Connect-mötet
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Val av sekreterare
Bengt valdes till sekreterare.
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Rapporter
Föregående möte: Johani framför att förslaget i föregående mötesprotokoll (2011-0309) - att förlägga nästa VKF-konferens till Skövde – först måste förankras med Anita
Mattson på Högskolan i Skövde. Diskussion följde om möjligheter och hinder att
genomföra en VKF-konferens under våren 2012. Mötet ställde sig positiv till att inleda
en dialog med Westum, Nitus m.fl. företrädare för lärcentra från Värmland in norr,
Jönköping i öster och Halmstad i söder. Syftet med dialogen är att efterhöra intresset
för en konferens som lärcentranätverken tar ett större ansvar för, men där
högskolorna inom VKF också bidrar på lämpliga sätt. NU2012-konferensen genomförs
hösten 2012 och Göteborgs universitet kommer att ha fullt upp med förberedelser
under våren 2012. Ett förslag som framfördes på mötet var att Skövde skulle stå som
arrangör för VKF-konferensen våren 2013.
Övriga rapporter: Gunnar återkopplade om kontakten med VG-regionen och att
Therese Lundberg kommer att informera om VKF i ett större nätverk inom EU för
regionalt samarbete. Vidare att VKF:s ansökan till VG har uppdaterats vad gäller vissa
indikatorer som är obligatoriska att ange. Besked från VG om hur ansökan fallit ut kan
väntas inom de närmaste veckorna.
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VKF-konferensen 2011
Erfarenheter, intryck: Positiva erfarenheter som rapporterats var bl.a. bra med
utrymmet för mingel, intressanta diskussioner på eftermiddagen samt allmänt positiva
omdömen förmedlade från kollegor via FaceBook och e-post. Önskemål om förändring
som framförts av deltagare var bl.a. förslag med ”lunch till lunch”-konferens istället för
den nuvarande endagskonferensen. Förslag till alternativ uppläggning diskuterades
och ifrågasattes med tanke på de ökade kostnader för mat, logi samt krav på
förberedelser som antagligen skulle bli följden av en sådan konferensvariant. Mötet
konstaterade samtidigt att det finns behov av förnyelse av den årliga VKF-konferensen,
t.ex. genom ökat fokus på nätverkande, lärcentra och kulturinslag.
Hur bygger vi vidare på detta: Anita har påbörjat rapportering från konferensen på
PingPong. Beslutades att övriga kompletterar denna text. Bengt kontaktar Elisabeth
Saalman och ber henne bidra med sina noteringar. Mötet diskuterade behovet av att
sammanställa en rapport som också bör knyta an till föregående års rapportering från
2010 års VKF-konferens och erfarenheter och slutsatser därifrån. Beslutades att en

”skrivargrupp” bestående av Johani, Lena och Siv tar sig an detta uppdrag. Vissa
kompletteringar av konferensens dokumentationssida på VKF- webben görs av Johani,
bl.a. länk till Alastairs rapportering på CELA-webben och annat med relevans. Mötet
anser att det kan få bli ”lite av varje” på denna sida. Lars-Göran planerar att lägga ut
en blogg.
Planering: Behovet av ett fysiskt möte i VKF-nätverket diskuteras. Ett sådant bör
genomföras efter att det att det finns beslut från VG på vår ansökan.
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Övriga frågor
Rapportering av arbetstimmar gäller fr.o.m. 2011-01-01 och framåt.
Fakturering av deltagaravgifter sker från Högskolan Väst. Det är bra om
avprickningslistan kan utgöra underlag inför utskick.
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Nästa möte
Nästa fysiska möte beslutades till 29/4, kl 9:30-16:30 på Högskolan Väst.

/Bengt Petersson

