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Gunnar öppnade mötet
Rapporter;
Noteringarna från föregående möte den 17 december. Britt-Marie har lagt
noteringarna på PingPong.
I korthet;
Bengt har lämnat allt 2012 material till Umeå.
Förändringarna inom anslutna lärosäten är oroande för VKF-nätverkets
fortlevnad. Frågan måste diskuteras. Föreslogs att I samband med
Skövdekonferensen 13 mars diskutera framtiden.
Vi förra mötet talade vi om Erasmus projektet samt VKF konferensen i Skövde.
Vi bestämde mötestider för första halvåret 2013.
Noteringarna lades till handlingarna
Anita rapporterade om ITHUs kommande möte i Östersund i samband med
Sunetveckan, vecka 16. ITHU har möte onsdag/torsdag 17-18 april i Östersund.
VKF-konferensen 2013
Gunnar framförde att några i VKF-gruppen måste ta ansvar för samordning av
VKF-konferensen. Gunnar kan inte hålla ihop konferensen eftersom Erasmusansökan tar mycket tid. Vi måste fördela vem som gör vad. Programmet ska
göras klart samt information om konferensen ska spridas. Resp. kontaktperson
sprider vid sitt eget lärosäte. I övrigt måste vi hjälpas åt att sprida informationen.
Program;
Johanni har gjort ett ”grund”-schema som kan kompletteras/justeras allt efter
talares behov och önskemål. Lena och Urban svarar för att färdigställa
programmet.
Konferensen börjar med samlat auditorium. Två huvudtalare; Leif Karlsson,
Kristianstad. Vidtalad ska tala under 20-25 min. Högskolan Dalarna, Lena
ansvarar.
Efter lunch i verksamhet i grupper. Konferensen börjar med samlat auditorium.
Två huvudtalare; Leif Karlsson, Kristianstad samt någon från Högskolan
Dalarna, Lena ansvarar. Huvudtalare talar under 20-25 min.
Efter lunch verksamhet i grupper. Ingen gemensam avslutning på konferensen.
Avslutningstid för konferensen, 16.

Ingen gemensam avslutning på konferensen. Avslutningstid för konferensen,
16.
Vi har inga anmälda posters idag!
Via Webropol/GU/Suanne tas anmälningar in. Anita tar kontakt med Susanne
för att följa upp anmälningarna och producera deltagarlista.
Urban/Skövde svara för produktion av program, deltagarlista och namnbrickor
samt ansvarar för lokaler. Urban kollar att de mindre lokalerna kan utnyttjas
även efter 15-16.
Urban, Johanni (som ”konsult”), Lars-Göran tar ansvar för och sköter VKFhemsidan.
Kostnad;
Anita har skissat på ett 50-tal betalande deltagare ger an summa på 250 kronor
totalt per deltagare. Urban håller kontakt med Pernilla, eventansvarig vid
Högskolan Skövde. Högskolan Skövde står för lokaler och skrivmaterial.
Erasmusprojektet;
Gunnar föreslog att vi siktar på att göra ett underlag till nästa
ansökningsomgång. Vi inner inte klart till den första ansökningsomgången den
28 februari. Gunnar för en dialog med VG-regionen.
Gunnar lämnade mötet 10.50.
Nästa möte i Adobe Connect den 4 februari klockan 13-15.
För noteringar;
Lars-Göran

