Protokoll för vid styrelsemöte i Nitus 2017-05-10 på plats i Nyköping.

Närvarande:
Tina Bäckström, Lapplands lärcentrum
Kristianstad
Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamn
Jerry Engström, Västervik
Erica Hallberg, Ronneby
Joachim Kahlert, Norrtälje
Mats Larsson, Hässleholm
André Essebro, Alingsås
Karin Gebing, Piteå
Jens Berglund, Sollefteå
Niklas Engberg, Gävle
Cecilia Westman-Nygårds, Hudiksvall
Monica Hjelm, Hultsfred
Gunnar Jansson, sekr, Västervik

Frånvarande:
Preben Bruzelius,

1. Styrelsemötets öppnas
Tina hälsar alla välkomna till styrelsemötet och förklarar det för öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes enligt förslaget.
3. Val av justerare för mötet
Till att justera protokollet valdes Jens Berglund
4. Föregående protokoll
Protokollet är inte klart ännu, åter på nästa möte.
5. Inför årsstämman, genomgång dagordning m.m.
Det är enligt deltagarförteckningen 70 som kommer att delta på årsstämman detta är
med de deltagande föreläsarna.
Till mingelkvällen är det 45 anmälda.
Genomgång av valberedningens förslag till styrelse och revisorer.
Dagordningen för stämman är ok med en liten justering för ordningen av beslut om
hanteringen av resultatet och revisionsberättelsen.
Styrelsen gick igenom resultat- och balansräkningen samt revisorernas berättelse.
När det gäller stadgar så är det förslag om ändring gällande föreningens säte, förslaget
är att det ska vara den kommun där kassören är verksam. Om stämman godkänner detta
ska det behandlas på nästa stämma för att där det också ska godkännas.

Som justerare på årsstämman är Gunilla Bodin, Luleå och Marie Strandberg,
Kristianstad föreslagna.
Nästkommande årsstämma kommer att vara i Värnamo och höstmötet med stor
sannolikhet i Umeå.
När det gäller arbetsgruppernas redovisning på årsstämman är det bra om man både
redovisar lite om vad som gjort men också lite framtidstankar.
När det gäller nästa styrelsemöte med en fysisk träff så beslutades det att den 22-23/8 i
Piteå.
Niklas tog upp att teknikgruppen ska ha seminarie den 14 dec. det är bra om det framgår
på hemsidan vad Teknikgruppen är och vad den kan hjälpa till med.
Beslut om tid för seminariet och att lägga ut uppgifter om teknikgruppen på nya
hemsidan.
Ann-Sofie tog upp frågan om det finns någon rapport där man kan se om det är skillnad
på genomströmningen när det gäller de som läser på Campus eller Lärcentra. Genom
UHÄ kan man få fram dessa uppgifter.
Jerry sa att det kommit 2 nya medlemmar och det är Marks kommun och Örebro
kommun. När det gäller ”faddrar” för dessa så kommer André ta kontakt med Mark och
Jerry ansvar för kontakterna med Örebro.
6. Sammanfattning av arbetet i styrelsen.
Tina sa att det är bra om alla kan uttrycka vad man tycker om arbetet i styrelsen under
året, bra så det går att göra önskvärda förändringar.
Karin sa att hon som kom in som ny har tyckt att det varit lätt att ställa frågor och att
hon på det sättet lärt sig mycket det första året.
Mats sa att han tycker att arbetet fungerar bra och att det åstadkommits väldigt mycket
de sista åren.
Monica tycker att det är en stor öppenhet i styrelsen och att tekniken gör att det är lätt
att delta.
Erica sa att det varit ett positivt år och att det är högt i tak i styrelsen. Bra med de
arbetsgrupper vi har.
Jerry tycker att styrelsen utvecklas och vi jobbar med det som är realistiskt och som är
knutet till den verksamhet vi bedriver.
Jens, ett bra år bra jobb i arbetsgrupperna.
Ann-Sofie, uppskattar den öppenhet som finns i styrelsen, viktigt att alla vågar säga vad
man vill. Det märks att det vi gör ger resultat.
Joachim, håller med om vad som sagts när det gäller styrelsearbetet och tycker det är
roligt att den nya kvalitetenkäten blivit riktigt bra.
André, det har hänt mycket under året, vi har lagt en bra grund för att kunna vara med
och påverka i våra frågor.
Niklas, tycker det varit ett bra första år i styrelsen det händer mycket på ett år.
Cecilia, tycker det varit ett bra erfarenhetsutbyte som varit väldigt bra.
Tina tycker det är viktigt för henne som ordförande att veta vad styrelsen tycker både
hur hon fungerar som ordförande och om styrelsen tycker att det fungerar på ett bra sätt.
Tacksam för det stöd hon känner från styrelsen.

7. Avslutning
Tina tackade för mötet och tyckte det var roligt att så många kunde ställa upp.
Därefter förklarades mötet för avslutat.
Vid protokollet datum som ovan

Gunnar Jansson,
Sekr.

Jens Berglund
Justerare

Tina Bäcklund
Ordf.

