Mötesprotokoll VKF-nätverket
Mötesdatum: 2013-09-23 (Adobe Connect)
Närvarande: Bitte Sjöholm (HV), Lars-Göran Hedström (HH), Anita Eklöf (HB), Lena E. Johansson (KU), Urban
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Mötespunkter:



Mötesordförande: Anita Eklöf
Sekreterare: Urban Carlén



VKFs framtid: Lars-Göran rapporterar från sina kontakter med andra lärosäten. Jönköping har inget
intresse eller resurser med att delta i VKF-nätverket. Chalmers har representant Elisabeth Saalman,
och Göteborgs Universitet deltar genom Lena D. Omfattningen av undervisning påverkar till viss del
deltagandet i VKF. På frågan om PIL- enheten kunde ansvara för ordförandeskapet i VKF blev svaret
nej! (Bengt)



Gunnar har erbjudit fortsatt Ordförandeskap som preliminär lösning under ett års tid. Tidigare
ordförandeskap har Jönköping och Borås ansvarat för.



1.
2.
3.

Frågeställningar om VKF’s framtida agenda kräver en rekonstruering gällande deltagande och
engagemang. Deltagare bör diskutera fortsatt arbete och som helhet i relation för andra pågående
arbetsuppgifter. Tre frågor skall varje deltagare besvara inför kommande fysiskt möte:
Vilka är mina nuvarande arbetsuppgifter?
Vilket mandat har mitt deltagande i VKF, sanktionerat av avdelningschef?
Vad vill jag erbjuda VKF genom mitt deltagande

4.
5.

Vidare framkom ytterligare frågeställningar inför kommande arbete:
Vad skall VKF erbjuda nätverkets lärosäten?
Vari skulle fokus i VKF vara som utskott till ITHU?



Det beslutades om att planera ett fysiskt möte i Göteborg november alt. december. Bitte förmedlar
beslut om kommande möte till Gunnar, som ombeds ta kontakt med Bengt (PIL), för salsbokning. Lena
föreslog att skapa ett program som även inkluderar studiebesök av något lag för att hämta nya
influenser till gruppens fortsatta arbete.



Aktiviteter som föreslog vara relevanta för VKF är konferenser. Bra respons från konferensdeltagarna i
”Examination i framtidens högskola”, Skövde.



VKF-webbsida:
Förslag om enklare uppdateringar skickas till Urban som justerar texter. Webbplatsen är betald till Maj
månad.

Övrigt:
 NITUS konferens i Dalarna 6-7 nov om Lärcentras samverkan
 Lena delger sin rapport om Studenter om studier på distans”:
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:642084
Nästa möte: När Gunnar är tillbaka i mitten av oktober kontaktats han om att skicka förslag på mötesdatum
genom Doodle.

