Minnesanteckningar, VKF 2013-02-04.
Plats:

E-möte via Adobe connect

Tid:

måndag 2013-02-04, kl. 13.00-15.00

Närvarande: Kallade från ingående lärosäte
Anita Eklöf, Högskolan i Borås
Lars-Göran Hedström, Högskolan i Halland
Lena E Johansson, Karlstads Universitet
Gunnar Peterson, Högskolan Väst
Britt-Marie Ringblom, Högskolan Väst
Siv Sjöström, Högskolan i Jönköping
Urban Carlén (ersätter Johani Karonen), Högskolan i Skövde
Frånvarande: Elisabeth Saalman, Chalmers Tekniska Högskola, Bengt Petersson,
Göteborgs Universitet
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Öppnande, ordförande Gunnar Petersson hälsar alla välkomna till mötet
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Sekreterare för mötet, Lena E Johansson
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Föregående mötesanteckningar läggs till handlingarna
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Diskussion om konferensen.
-Presentation av programmet, dagen avslutas med punkten diskussion med
föredragshållare mellan 15.00 - 16.00. Nu är programmet klart!
-För närvarande enbart ett fåtal anmälningar – men nu skickar vi ut brett, på våra
lärosäten och nätverk.
-Urban har jobbat med hemsidan tillsammans med Johani.
-Det har varit en hel del praktiska och tekniska frågor att jobba med för att
konferensen skall komma på plats. Det mesta är bokat nu.
-Vi hoppas på många besökare!
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Projekt FFLP
Gunnar redovisar att VG-regionen vill fortsätta arbetet med en EU-ansökan men är
eniga med oss om att inte lämna in en ansökan nu den 28 februari. Earl all hade inte
förstått att de skulle ställa sig bakom ansökan. Flavia är kontaktperson och de kommer
att ställa sig bakom, beslut om detta fattas den 22 februari.
Nästa sökomgång är i början av hösten september/oktober och avser perioden 20142020, beslut fattas första kvartalet 2014. Grunden för en ansökan finns (ca 80 sidor
skrivna)

6

Vårt projekt med VG-regionen är förlängt t o m mars. Lämna in tidredovisning samt
kostnader t o m mars 2013. Anbritt Bergenklev, Högskolan Väst,
anbritt.bergenklev@hv.se cc till Gunnar.
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Gunnar meddelar att han vill avgå som ordförande för VKF, helst den 13 mars. Vi har
inte något förslag till ordförande den 13 mars. Vi behöver förmodligen ett lite längre
möte för att diskutera VKFs framtida uppdrag och verksamhet. Eventuella nystart! Och
därifrån rekrytera en ny ordförande. Beslut om nytt möte i Borås den 8 april.
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Nästa möte i Adobe connect måndag 4 mars 13-15.

Vid pennan, Lena E Johansson
Karlstads universitet

