Protokoll fört vid Nitus styrelsemöte 2021-03-25 via Zoom

Närvarande:

Frånvarande:

Thomas Norgren, Söderhamn

Mats Larsson, Hässleholm

Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamn
Christoffer Gyllenkall, Mora
Joachim Kahlert, Norrtälje

Hanna Sällström Jonasson, Gotland

Maria Ahlstedt, Vetlanda
Lasse Sahlin, Nynäshamn
Birgitta Torgrimson, Örnsköldsvik
Jerry Engström, Västervik
Monica Hjelm, Hultsfred
Anna Viltok, Gällivare
Lars-Uno Åkesson, Värnamo
Niclas Engberg, Gävle

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Thomas Norgren och hälsar styrelsen välkomna till
dagens möte.
2. Val av sekreterare
Till sekreterare väljs Anna Viltok.
3. Val av justerare samt godkännande av dagordningen.
Till justerare väljs Joachim Kahlert.
4. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2021-02-25 lades till handlingarna.

5. Rapporter:
-Statsministerbesök i Västervik

Statsminister Stefan Löfvén gör digitalt besök på Campus Västervik där bl.a
studenter, företagsrepresentanter, lärcentra mfl. deltog i besöket. Jerry lyfter
problematiken med distansutbildningar där storstäderna gynnas mest av den politik
som hittills förts i ämnet. Statsministern uttrycker att han noterar detta. Önskemål
om fortsatt dialog i ämnet från Campus Västervik´s sida framfört till statsministern.
-Utbildning för framtiden.
Digital utbildningsmässa under vecka 11 som finns under portalen:
www.utbildningforframtiden.se
Just nu pågår sammanställning och utvärdering av evenemanget som hittills känns
väldigt positivt. Lite statistik: 9000 unika besökare under veckan, digital
marknadsföring som setts 4,6 miljoner gånger i olika medier. Det var 150
programpunkter under veckan med livesändningar, förinspelade föredrag om
utbildningar, livechattar, panelsamtal mm. Medverkade gjorde 7 lärosäten från Sami
Allaskuvla i Kautokeino i Nord Norge till Mälardalens Högskola i söder samt ett 20-tal
YH-aktörer stora som små. Ministern för högre utbildning och forskning Matilda
Ernkrans deltog i invigningen av mässan, Arbetsförmedlingen hade panelsamtal om
heta framtidsyrken och trendspaning samt regionala panelsamtal med lite olika
innehåll men med utbildning i fokus.
6. Information till nyhetsbrev
Brevet skickas ut på måndag 29 mars innehållande information om
statsministerbesök i Västervik samt årsstämman i maj.
7. Ämnen till nya seminarier
Vi fortsätter enligt tidigare lista.
8. Ekonomi, nuläge
Fakturor utskickade, medlemsavgift. 4 kommuner säger upp medlemskap pga ingen
lärcentra verksamhet, kommunerna hälsas välkommen åter som Nitus-medlemmar i
framtiden.
Köpt in elektroniskt system för att kunna hantera e-fakturor med en kostnad av 1600
kr/år.
Inväntar årsbokslut.
9. Årsstämman
Thomas presenterar ett förslag på hur upplägget för vårstämman kan se ut:
Förmiddagen: presentation av några lärcentra i Sverige om deras verksamhet,
Vetlanda lärcentra samt Lapplands lärcentra har anmält intresse för att presentera
verksamheterna. Efter presentationer av olika lärcentra i Sverige tar Include över
med information om deras arbete samt påföljande workshops.
Lunchuppehåll och på eftermiddagen genomförs årsmötesförhandlingarna.

Förslag på statsminister Löfvéns medverkande.
Program kommer ut nästa vecka.

Planering av höstmötet påbörjas nu, höstmötet kommer att vara i samverkan med
Linköpings universitet.
Arbetsgrupp höstmöte: Thomas, Jerry, Maria & Birgitta. Önskar fler ansluta till
gruppen så är det möjligt.

10. Representant i referensgrupp kring regeringsuppdrag gällande distansutbildning.
Mikael Andersson kommer att leda regeringsuppdrag som UHR fått gällande
lärosätenas långsiktiga utvecklingsarbete kring distansutbildningar. Nitus inbjuds att
delta med en representant i det arbetet.
11. Aktuellt, rapporter från styrelsen
12. Övriga frågor
Valberedningen: Hans-Olof Forsberg och Erica Hallberg avslutar sina uppdrag i Nitus
valberedning och måste ersättas. Förslag på Monica Hjelm samt Christoffer
Gyllenkall som avslutar sina uppdrag i styrelsen tar plats i valberedningen och
möjlighet finns för dessa att återinväljas i styrelsen om de vill och har möjlighet.
Hur ställer sig olika lärcentra till att erbjuda lokaler/teknik mm för olika
utbildningsanordnare? Borde vi ha en nationell rekommendation angående hur man
bemöter det? Ha ett seminarium kring denna fråga? En arbetsgrupp som jobbar med
frågan?
13. Avslutning
Mötets ordförande Thomas Norgren tackade och avslutade mötet.

Ordförande:

Justeras:

/Thomas Norgren

/Joachim Kahlert

Sekreterare:

/Anna Viltok

