Dagordning Nitus styrelsemöte tisdag 14 augusti 08.30 – 12.00
Närvarande:

Frånvarande:

Kent Wallén, Västervik
Jens Berglund, Sollefteå
Erica Hallberg, Ronneby
Joachim Kahlert, Norrtälje
Karin Gebing, Piteå
Mats Larsson, Hässleholm
Niclas Engberg, Gävle
Lottie Carnö, Botkyrka
Christoffer Gyllenkall, Mora
Maria Ahlstedt, Vetlanda
Från kansliet Gunnar Jansson

Jerry Engström, Västervik
Rose-Marie Dagman, Falköping
Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamn
Astrid Ahlsén, Orust
Cecilia Vestman-Nygårds, Hudiksvall
Monica Hjelm, Hultsfred
Preben Bruzelius, Kristianstad

1. Styrelsemötet öppnas
Ordförande Kent Wallén hälsade styrelsen varmt välkommen till detta första
styrelsemöte för hösten och hoppades att alla haft möjlighet att njuta av sommaren.
2. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen för mötet godkändes enligt förslaget.
3. Val av justerare för mötet
Till att justera dagens protokoll utsågs Jens Berglund
4. Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 4-5 juni 2018 i Botkyrka lades med godkännande
till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport
Punkten utgår
6. Rapporter och eventuella beslut med anledning av rapporterna
a. Debattartikel lärarutbildning (bil 1)
Kent rapporterade när det gällde debattartikeln angående förmågan som lärcentra har
för att kunna bidra med ett stort antal platser gällande lärarutbildning. Den har varit
inne i 9 tidningar och Skolporten har länkat till artikeln

7. Medlemsärenden
a. Ansökan om medlemskap från Ånge kommun
Ånge kommun har ansökt om inträde i Nitus och styrelsen beslutade att bevilja inträde
och utse Jens Berglund som fadder till Ånge.
b. Invigning Lärcentrum i Torsby 16 augusti
Den 16 augusti kommer Torsby att inviga sitt lärcentra och där är Kent inbjuden och
han kommer att delta för Nitus räkning.
8. Nitusdagarna 6 – 7 november i Skövde
Kent redogjorde för läget när det gäller konferensen och det är inte några inslag klara
ännu. Skövde är med och ställer upp med lokaler men också medverka i några
seminariepass om vi önskar. HiS har en del intressant forskning bl.a. inom
spelutveckling som vi ska försöka få med i programmet. Däremot är man inte med
som arrangör. Kent har bokat upp ett antal hotellplatser för konferensens deltagare.
Styrelsen hade en del punkter uppe till diskussion bl.a. statsbidragen till lärcentra och
hur det ligger till med detta, samarbete med studentorganisation. Gruppen som är
utsedda att jobba med frågan dvs Kent, Jerry, Maria och Mats behöver träffas för att
jobba vidare med förslag till tema och innehåll på konferensen. Alla som kommer på
idéer får gärna skicka mail till Kent.
9. Styrelsens arbetssätt
a. Reflektioner från styrelsemötet i Botkyrka, ”fokusområden” för ledamöter,
sociala medier med mera…
Efter mötet i Botkyrka så finns det många tankar på vad vi ska fokusera på och hur vi
ska förbättra kontakten med medlemmar m.m. Det som finns med i protokollet är lite
av de tankar som diskuteras.
Vi behöver bli bättre på att försöka veta vad som är våra medlemmars önskemål och
hur vi gör för att öka angemanget. Vi behöver få Nitus att fungera som det nätverk det
är tänkt att vara.
Vi behöver hitta ett bra sätt att sprida det som görs på våra olika Lärcentra, ex om
man i Botkyrka jobbar mycket med digitalisering så vore det ett område där övriga
Lärcentra kunde ta del av hur och vad som görs. Det finns många områden på vad
som görs som skulle kunna spridas inom vårt närverk, det skulle öka medlemsnyttan.
Det är kanske viktigt när vi planerar stämma och höstmöte att de ligger på platser dit
det är lätt för medlemmar att ta sig.
Vi kanske ska ha nätverkande som ett tema på mötet i Skövde.
De olika sätt vi har att kommunicera och ha kontakt med medlemmar behöver
utvecklas och vi behöver hitta en strategi för hur ex. Facebook, hemsidan, nyhetsbrev
ska hanteras och vilken funktion de ska ha.
Omvärldsbevakning
På styrelsemötet i Botkyrka beslutade vi om att styrelseledamöterna skulle
återkomma inom vilka områden man är speciellt intresserad och kunna ha en bra
omvärldsbevakning på. Det innebär också att när det är något som är intressant lyfter
man detta på styrelsemötena för att på så sätt hålla styrelsen uppdaterad.
Eftersom detta är första mötet efter sommaren och det är en hel del som inte är med så
beslutades att ledamöterna ska återkomma genom mail till Kent om vilka
fokusområden man tycker är intressant att bevaka.
b.

Förslag till mall där lc kan lägga in beskrivning av verksamheten på
hemsidan
Mats har uppdraget att ta fram en mall som är lämplig att använda och han
återkommer när han är klar.

c.

Förslag på tema till kommande styrelsemöten
i. Tisdag 11 september. Nätverkande enligt den diskussion som varit på
mötet, och speciellt bjuda in nya medlemmar att delta.
ii. Tisdag 9 oktober. Valresultatet och hur kan det komma att påverka vårt
arbete.
iii. Tisdag 13 november. Ansökan till skolverket gällande medel till
lärcentra och ev. förändringar inför kommande ansökningar.
iv. Onsdag 12 december. Integrationen och hur vi kan vara en del av det
arbetet.

10. Frågor att meddela i nyhetsbrev
I nyhetsbrevet kommer det bl.a. vara information om höstmötet i Skövde.
Sammanfattning av en som kommit upp på styrelsemötet. Info om att man från UHR
kan få mailadresser till de som är YH-studenter.
Presentera vilka nya medlemmar vi har fått.
11. Övriga frågor
Kent informerade om Lina Bjerke som forskar om olika områden när det gäller
glesbygd. Nu ska hon forska om vilken betydelse det kan ha att ha tillgång till högre
utbildning genom de lärcentra som finns. Kent kommer att kontakta Lina för en
genomgång av frågorna innan ett utskick till våra lärcentra.
Maria undrade om det var någon som vet när det blir klart med tilldelning av
pengarna till lärcentra.
Enligt hemsidan på skolverket så ska det lämnas besked i slutet av augusti.
12. Styrelsemötet avslutas
Ordförande Kent Wallén tackade styrelsen för dagens styrelsemöte och uppmanade
att man återkommer med förslag till områden som man vill omvärldbevaka.
Därefter förklarades mötet för avslutat.

Nästa styrelsemöte tisdag 11 september 08.30 – 12.00

