Minnesanteckningar

2014-05-05
Art:

Möte

Plats:

Adobe Connect enligt rum genom Högskolan i Halmstad

Tid:

Måndag 5 maj mellan 13.00 - 15.00

Närvarande: Gunnar Peterson, Anita Eklöf, Lena E Johansson, Lars-Göran
Hedström, Lena Dafgård, Maria Sunnerstam, Sonja Bjeloboba och Bitte
Sjöholm
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Gunnar öppnar mötet
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Sekreterare för mötet – Bitte Sjöholm, HV
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Rapporter
- Gunnar ställer frågan om föregående mötes minnesanteckningar
kan anses riktigt. Inga invändningar.
- Inga andra rapporter
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Verksamhetsplanering 2014
- Vissa förslag på ändringar gjordes som:
- Flytt av meningen ”Nätverket är en naturlig arena…” under
Syfte till Bakgrund.
- Deadline för ansökningar Erasmus+ till 30 april bör ändra
tempusform samt att meningen ”Gunnar berättar fortskridande
om projektansökan…” skrivas om. Även justering om att
arbetsområdenas fokus är Västsverige.
- Ändra tempus under punkten NYA VÄGAR
- Under syftet framhålla att centralt för VKF är att vi vill skapa en
mötesplats
- Anita gör justeringarna av dokumentet och lägger det på VKF:s
yta på PingPong
- Gunnar informerade kort om EARLALL Erasmus+ ansökan. Vi
vet ej idag fullt ut vilka som bli medlemmar, när det börjar och
vad det kommer att innehålla och hur väl det stämmer överens
med VKF:s innehåll men det har dock ett existensberättigande.
Arbete under hösten och ansökan början av 2015.
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Övriga frågor
- Förslag att ha ambulerande temaserie om LMS eller webinar
istället för en konferens 2014. Intressant att höra användarnas
version och inte tillverkarna/säljarnas version. Utbyta

-

-

erfarenheter, problemlösningar och arbetssätt. Konkretisering av
punkten LMS i VP. Vi får återkomma och summera med idéer
och inputs efter LMS-dagen den 26/5 för att göra detta.
Maria skickar ut uppdaterad information om LMS-dagen 26/5
En arbetsgrupp avseende att skriva ansökan om VUS-medel
bildas som består av Lars-Göran, Lena E och Gunnar. Det
finns inga färdiga blanketter för detta men man kan ha
verksamhetsplanen som en grund att utgå ifrån. Vi vet mer efter
den 26/ 5 hur vi vill gå vidare och vilken summa vi ska ansöka
om. Ansökan bör även omfatta år 2015. Ansökan bör inte vara
alltför öppen utan konkretiserad och underbyggd. Kanhända ska
man spinna att ansökan kretsar kring en konferens om LMS då
många lärosäten går i plattformsbytartankar just nu och detta
ligger i deras intresse men ansökan kan även handla om andra
saker. Lars-Göran tar reda på tidplanen för ansökan.
VKF:s webbsida är undermålig och måste uppdateras. Gammal
och felaktig information ligger kvar samt att formgivningen
måste fräschas upp rent grafiskt. Lena E erbjuder sig att hjälpa
till med hemsidan. Viktigt är att den administreras i
webbsidesverktyg och inte i html-kod. Eftersom det är Skövde
som administrerar sidan måste Urban vara med i diskussionen.
Vi får återkomma till denna fråga under nästa möte.
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Nästkommande möte – måndag 2 juni 13-15 (Connect)
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Avslutning –
-

Vi ses i Göteborg 26 maj! Det ska bli trevligt!

Minnesantecknare: Bitte (Britt-Marie) Sjöholm, HV, 2014-05-05
Justerat av:
Gunnar Peterson, 2014-05-05

