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Art:

Minnesanteckningar

Plats:

Adobe Connect

Tid:

Tisdag 17 april kl 13:00 – 15:00.

Närvarande:

Gunnar Petersson (HV), Lars-Göran Hedström (HH), Johani Karonen (HiS), Siv Sjöström
(HJ), Lena E Johansson (KaU), Elisabeth Saalman (Chalmers), Anita Eklöf (HB).
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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
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Sekreterare för mötet
Anita valdes till sekreterare enligt upprättad lista.
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Rapporter


Föregående möte
Tidrapporterna ska skickas in löpande till Anbritt Bergenklev,
anbritt.bergenklev@hv.se. Det saknas tidrapporter från vissa för första kvartalet.
Ang VKF-konferens våren 2013. Kontakter är ännu inte tagna med Westum.
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Övrigt
Inga övriga rapporter.

Projekt 2012
 NU2012
NU2012 är igång och arbetet löper på genom uppdelning på olika
arbetsgrupper.


Inkomna svar och dagsläge
Gunnar rapporterade från möte med VGR och Paolo Federigi, professor på
universitet i Florens och tjänsteman på Region Toscana för EARLALL. EARLALL har
mycket begränsad budget, hos dem finns inga pengar att söka. Däremot att söka
EU-medel för gemensamma projekt inom EARLALL. Finansiering genom EU-medel
är enl Paolo inga problem om det finns ett bra och ”rätt” projekt. I nuläget är
följande intresserade: två forskningsinstitut i Italien, en region i Bulgarien (ej
högskola), Mittuniversitetet, Region Jämtland. Krävs mycket tid och kraft att skriva
ihop ett projekt på över 2 milj, liksom svårt när vi inte vet vad vi ska söka emot.
Vidare krävs det egenfinansiering om en ansökan går igenom. Bollen ligger hos
VKF i nuläget.



Hur går vi vidare
EARLALL har fått en helt annan inriktning än vad VKF tänkt från början. Om vi inte
gör detta har VKF nog inte någon finansiering efter 2012. Vi behöver komma lite
längre och sedan förankra det mot våra egna lärosäten. Behöver gå vidare på flera
fronter i nuläget: förankring på hemmaplan, skriva på innehåll tillsammans med
Mittuniversitetet, söka lämplig finansiering.
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Uppgifter att göra:
- Kontakta lärosätets EU-koordinator (alla)
- Fundera på inriktning (alla)
- Sätta upp delat dokument i PING PONG (Anita)
- Kontakta Börje Hansson på Mittuniversitetet (Gunnar)
Avstämning vid mötet den 10 maj och klart utkastdokument den 14 juni.
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Rekvirering medel projekt 2011
Det är bara att rekvirera eller fakturera projektmedel för 2011. Traktamente ersätts ej.
Timersättningen varierar för de olika lärosätena för 2011, beroende på lärosätenas
olika sätt att beräkna. För 2012 sätts timlönen på ett enhetligt sätt.
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Övriga frågor
 Konferens 2013
Johani kontaktar Westum ang. intresse för Westum- arrangemang i samband med
VKF-konferensen.
Hur ska vi få ekonomisk säkerhet för en konferens om vi ej får medel från VGR?
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Nästkommande möte
Torsdagen den 10 maj kl 13-15 i Adobe Connect.

Vid datorn
Anita Eklöf
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