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Art:

Minnesanteckningar

Plats:

Adobe Connect

Tid:

Måndag 19 november kl 13:00 – 15:00.

Närvarande:

Gunnar Petersson (HV), Lars-Göran Hedström (HH del av möte), Johani Karonen (HiS),
Siv Sjöström (HJ), Lena E Johansson (KaU), 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
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.



Ekonomi
Pengarna för de första åtta månaderna, jan-aug, har kommit in från VGR. Gunnar
påminde om att tidrapporterna ska skickas in löpande till Anbritt Bergenklev,
anbritt.bergenklev@hv.se.



Övrigt
Johani rapporterade att han från Westum fått en kontaktförfrågan från ett
universitet i Tirana i Albanien. Johani tar kontakt med Albanien och undersöker
vad de är intresserade av för samarbete.
Johani har inte hört något i övrigt från Westum.
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Projekt FFLP
 Läge idag
Intresserade parter ska senast 21 november komma in med mer text som
beskriver, med namn, vem som deltar och vad de vill göra inom projektet.
Projektet måste avgränsas och preciseras mera. Anders Palmqvist och
Gunnar jobbar sedan vidare med en sammanställning.
Gunnar och Anders deltog i förra veckan i ett webbinarie från EU men det
gav inte så mycket detaljerad information. Mer tid måste läggas på att ta
reda på förutsättningarna.
Gunnar har haft en möte med Ping Pong AB som visade intresse för att
delta men inget är klart.
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Aktiviteter VKF
Vad kan VKF göra? Förslag LMs och webbinarier. VKF:s utgångspunkt är att
förmedla best practicies och erfarenhetsutbyte. Måste finnas tider för oss inom
VKF nom projektet. VKF som är sammanhållande för det som arrangeras.
Miniminivå att varje lärosätes kontaktperson är engagerad, därutöver kan ha
expertperson från något lärosäte.
Anita skapar en ny aktivitet, Project FFLP, i PING PONG. Gunnar skickar underlag
till Anita för att lägga in deltagare.
Budget är ännu inte lagd.
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VKF konferens 2013
 Program
Olika programupplägg, föreläsningar, sessioner, workshops och tider
diskuterades. Inget gemensamt avslut. Försöka ha ett Twitterflöde före
konferensen som förberedelse.


Talare
Vissa talare är klara. Fördelades mellan oss att kontakta ytterligare tänkbara
personer. Alla kollar med sina kollegor om bra ”dragplåster”.



Praktiskt
Allt måste finansieras inom vår budget, vi har ingen ekonomisk garant bakom oss.
Programmet på hemsidan fylls på allt eftersom.
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Övriga frågor
 Inga övriga frågor.
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Nästkommande möte
Måndagen den 17 december kl 13-15 i Adobe Connect.

Vid datorn
Anita Eklöf
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