2012-02-03
Art:

Minnesanteckningar

Plats:

E-möte via Adobe Connect (Högskolan i Halmstad)

Tid:

Måndagen den 4 mars, kl. 13.00-15.00

Närvarande:

Gunnar Peterson, Britt-Marie Ringblom, Lars-Göran Hedström, Anita
Eklöf, Lena E Johansson, Siv Sjöström, Urban Carlén.
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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet
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Sekreterare för mötet
Britt-Marie Ringblom

3

Rapporter
- Föregående möte – lades till handlingarna
- Övrigt –
Anita informerade om ITHU 17-18 april och SUNET-dagarna 15-18
april

4

VKF konferensen 2013
Läget rekrytering
66 deltagare anmälda till och med idag 2013-03-04, inkl. oss själva.
Brevet som bör gå ut till våra talare ansvarar Gunnar för, sänds idag
måndag.
Praktiska frågor
Vi räknar med att vi blir drygt 70 personer på konferensen. Urban ordar
några bord och stolar för alla. Block och pennor ska finnas tillgängliga i
receptionen för de som önskar. Namnskyltar ansvarar Anita, B-M och
Gunnar för. I receptionen kommer Anita och B-M att finnas för
avprickning och utdelning av dagordning, som de kopierar.
Britt-Marie tar med VKF.s roll-ups. Högskolan Väst ansvarar för
debitering för konferensen. Vi kommer inte att streama dagen och lägga
ut det på webben. Urban ansvarar för lokal och att data fungerar.
Vi bör vara där strax innan kl. 09.00. Anita och B-M vid 8.30-tiden för
att bemanna receptionen. Urban ansvara för p-platser och hänvisningar
till dem.
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EU-projekt FFLP
Gunnar informerar. Vi inväntar svar och Gunnar med fler fortsätter att
arbeta med ansökan. Vi väntar på klartecken.
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Förfrågan från Högskolan Dalarna om att ingå i VKF
Sjuksköterskorprogrammet från Högskolan i Dalarna frågar om de kan
ingå i nätverket VKF. Vi är västsvenska kontaktnätet för flexibelt
lärande, dit hör inte Högskolan Dalarna. De bör hellre kontakta ITHU,
och söka samarbetspart där.
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Övriga frågor
Vi träffas nästa gång i Borås 8 april, kl. 10-15.00
Hur går vi vidare med VKF? Hur blir det med Göteborg, Jönköpings
medverkan? Lars-Göran kontaktar och talar med Bengt. Anita skapar ett
dokument i ping-pong. Där vi skriver våra tankar och åsikter om
framtiden. Vi talar mer om VKF.s framtid när vi träffas i Borås 9 april.

8

Avslutning
Gunnar tackade alla och avslutade mötet

