Art:

Aneckningar

Plats:

E-möte via Adobe Connect (Högskolan i Halmstad)

Tid:

Torsdag 10 maj, kl. 13.00

Närvarande: Gunnar Peterson, HV
Johani Karonen, HS
Lars-Göran Hedström, HH
Anita Eklöf, HB
Lena e Johansson, KU
Siv Sjöström, HJ
Britt-Marie Ringblom, HV
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Öppnande
Gunnar hälasade alla välkomna till mötet.
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Britt-Marie Ringblom är sekreterare för dagen.
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Föregående möte läggs till handlingarna/webben.
Johani tog upp frågan om att lägga upp våra mötesanteckningar på vår
webbsida? Efter diskussion bestämdes att vi lägger ut på vår hemsida efter
nästkommande möte. Vi lägger däremot upp våra anteckningar direkt i
pingpong för att alla ska kunna uppdatera sig.
4 Projekt 2012
Gemensam konferens med Westum 2013 i Skövde? Vi får information om
de är intresserade av ett samarbete till nästa möte, Johani återkommer i
frågan.
Alla ska ha funderat på innehåll och inriktning angående EARLALLprojektet. Anita har lagt upp dokument i pingpong. Hur har vi det på våra
respektive lärosäte med EU-koordiantor? Borås, har ej ställt frågan. I
Skövde har Johani kontaktat Anita Andler. Jönköping och Siv har talat
med Mikael Gustavsson. Lars-Göran och Halmstad har inget namn ännu.
Alla stämmer av med sina EU-koordinator på respektive lärostäte till nästa
träff.
Therese på VG-regionen har kontakt med LIA-studenter, det finns
”specialister” på EU-projekt. Vi kan eventuellt få visst stöd med vårt
arbete i ansökan. När det gäller projektet är det lite si och så med helheten i
dagsläget. Har vi förutsättning för att driva frågan vidare? Vi har inte fått
det stöd vi önskade och hoppades på från start… Diskussion om känslan av
spretighet. Alla lärosäte är inte med i dagens diskussion, vi bör även höra
deras synpunkter.
Therese kommer att gå hem på mamma ledighet snart. Hur går vi vidare,

meddelar vi henne om hur/att vi arbetar vidare? Vi bör vara ärliga med att
just nu är responsen inte tillräckligt starkt och det sammarbete vi hoppats
på från andra samarbetsparter finns inte.
Våra projektmedel från VG-regionen kommer troligtvis att minska inför
2013. VG-regionen är mycket intresserade av vårt arbete och det vi kan
åstadkomma för regionen men det är nerdragningar även där. Detta gäller
även Mittuniversitetet. Gunnar meddelar Toscana och Bulgarien att vi inte
ligger i fas med de planer som vi haft från början.
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Övriga frågor
Konferens 2013 med Westum? Inget besked ännu om vår eventuella
konferens med Westum i Skövde 2013. Johani återkommer när han fått
besked.
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Nästkommande möte
14 juni, kl. 13.00-15.00 via AdobeConnect
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Avslutning

/Britt-Marie Ringblom, HV

