2014-04-08
Art:

Minnesanteckningar

Plats:

Adobe Connect

Tid:

Tisdag 08 april kl 13:00 – 14:30.

Närvarande:

Gunnar Petersson (HV), Lars-Göran Hedström (HH), Urban Carlén (HiS), Lena Dafgård
(GU), Thommy Eriksson (Chalmers), Maria Sunnerstam (GU), Anita Eklöf (HB).

1

Öppnande
Lena var ordförande för dagens möte eftersom Gunnar hade problem med sin
mikrofon.

2

Sekreterare för mötet
Anita valdes till sekreterare.

3

Rapporter


4

Föregående möte
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.

Verksamhetsplanering 2014
Diskuterade och justerade i utkast till verksamhetsplan. Anita gör justeringar i
verksamhetsplanen och skickar ut till gruppen. Synpunkter lämnas senast 28 april.


Framtida samarbeten/projekt
Tema Examiniation. Marias upplägg för LMS-dagen den 26 maj diskuterades och
ser bra.
09:30 -10:00 Kaffe och inledning
10:00-11:00 HV + HiS
11:00-12:15 HB+GU+Chalmers
12:15 - 13:00 Lunch till självkostnadspris.
13:00 - 14:00 HH+Kau
14:00 - 15:00 Summering, övriga frågor, fortsatt arbete?
GU+ Chalmers+ HB kommunicerar sig emellan ang vad som varje lärosäter väljer
att ta upp ang PING PONG.
Malena Granbom från Södertörns högskola är intresserad av att delta i LMS-dagen
den 26 maj. Mötet tyckte att det är OK.



Lärplattform
PING PONG vid Högskolan i Borås kommer även fortsättningsvis att användas för
intern kommunikation och för att dela dokument. Fortsatt administration via
Högskolan i Borås.
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Webmöten
Högskolan i Halmstad fortsätter att vara värd för VKFs-mötesrum i Adobe
Connect. Bra om alla VKF-medlemmar kan vara host. Lars-Göran lägger in alla som
host.



Hemsida
Högskolan i SKövde kan fortsätta till viss del med ansvaret för webben. Innehållet
behöver ses över även bannern där Högskolan i Jönköping finns med på kartan.
Lämpligt att vid nästa möte gå igenom webbsidorna. Hur ska vi arkivera/vad göra
med gammalt material? Behöver vi fräscha upp designen? Kan det vara ett
studentprojekt?



Konferens 2014?
Den 27-28/11 är detNitus-konferens vid Högskolan i Väst. Ska VKF delta med en
egen konferens dagen innan, den 26/11? Kan en serie med utgångspunkt från
erfarenhetsutbyten ang LMS vara ett alternativ? Vi avstår från att arrangera
konferens under 2014, fortsätter på en serie om LMS under hösten 2014. Kan vi
koppla ett LMS-tillfälle till den 26/11? Vi behöver specificera mer om LMSaktiviteterna under året i Verksamhetsplanen. Gunnar, Anita och Maria? kan
tänka sig jobba vidare med LMS-aktiviteterna.



VUS-kapital
Det finns ca 400 000 kr i VUS-kapital som just nu administreras av Högskolan i
Halmstad då VUS-ordförandeskapet finns i Halmstad. Lars-Göran undersöker när
nästa VUS-möte hålls och vi ska tills dess försöka skriva en ansökan om medel.

5

Övriga frågor
Inga övriga frågor

6

Nästkommande möten
 Måndagen den 5 maj kl 13-15 i Adobe Connect, https://connect.sunet.se/vkfm/


Måndagen den 2 juni kl 13-15 i Adobe Connect, https://connect.sunet.se/vkfm/

Vid anteckningarna
Anita Eklöf
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