Protokoll styrelsemöte 2021-10-27/28
Plats: Clarion Hotel Stockholm
Närvarande: Thomas Norgren, Lars-Uno Åkesson, Maria Ahlstedt, Niclas Engberg och Linda
Ungsäter fanns på plats i Stockholm och Marie Aurell, Annika Lill, Birgitta Torgrimson
deltog via länk.
1. Mötets öppnande
Thomas Norgren öppnade mötet
2. Val av sekreterare
Thomas Norgren valdes till sekreterare
3. Val av justerare samt godkännande av dagordningen.
Maria Ahlstedt valdes till justerare och dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
5. Möte med Kristina Axén Olin (M)
Kristina är 2:e vice ordförande i utbildningsutskottet och utbildningspolitisk talesperson
i Moderaterna.
Styrelsen presenterade sig själva och Nitus verksamhet.
Diskussionen rörde:
- Långsiktig finansiering av Lärcentra (statlig finansiering, via högskolor och
universitet?). Idag är Lärcentra en frivillig verksamhet (till stor del) och
finansieras av kommunerna. Att söka dagens statsbidrag är tungrott och
kräver ett stort arbete.
- Lärcentra som en viktig del i breddad rekrytering då man rekryterar
studenter, som till stor del, inte skulle ha studerat om inte ett lokalt alternativ
hade funnits.
- Lärcentras viktiga roll i kompetensförsörjningen då man har kontakt med
enskilda företag, näringslivsorganisationer, arbetsförmedling och de
kommunala verksamheterna.
- Lärcentras arbete med breddad rekrytering och kompetensförsörjning bidrar
till utveckling i hela landet.
Kristina föreslog att Nitus ska bjuda in utbildningsutskottet till digitalt frukostmöte för
diskutera ovanstående ämnen. Styrelsen tyckte att det var en bra idé.

6. Modellkommun för Lärcentra
Thomas informerade om diskussionerna med Birgitta gällande upplägg av workshop på
Nitusdagarna som kommer att handla om breddad rekrytering och breddat deltagande.
- Linköpings universitet kommer att prata om sitt arbete med breddad
rekrytering.
- Birgitta och Thomas presenterar workshopen
- Grupparbete med 3 frågor: nuläge, hur ser det ut om fem år och vad gör vi
för att nå dit? Grupperna jobbar i Padlet och synpunkterna kommer upp på
storskärm och utifrån det kommer en diskussion att föras.
- Beräknad tid är 1,5h-2h.
7. Nitusdagarna 30 november-1 december
Maria informerade om upplägget för Nitusdagarna som i år hålls på Campus Norrköping
där Linköpings universitet står värd.
Dagarna inleds med gemensam lunch på Östgöta Kök i city och därefter tar vi en
gemensam promenad till Campus Norrköping och till K4/Turbinen där konferensen
hålls. Julia Rosqvist kommer att vara moderator.
Lars Stjernkvist, känd Norrköpingsprofil deltar liksom Gunilla Svantorp (S) ordförande i
riksdagens utbildningsutskott.
Dag 1 lägger vi fokus på decentraliserad lärarutbildning där programansvariga,
utbildningsledare och dekanat på Utbildningsvetenskap, LiU talar om sina erfarenheter
och tankar framåt. Vidare presenteras Nitus Modellkommuner och innan vi lämnar
Campus Norrköping för dagen får vi en introduktion till Industrilandskapet och
Norrköping Light Festival.
Middagen serveras på restaurang Härlig Pasta där SKÖN – studentkören i Norrköping
underhåller oss.
Dag 2 lägger vi fokus på breddat deltagande och breddad rekrytering.
Någon(namn kommer snart) från Universitetkanslerämbetet (UKÄ) inleder med ett
anförande och därefter följer en workshop där vi arbetar med Padlet.
Dagarna är tänkt att avslutas med en inspirationsföreläsning, förhoppningsvis är det klart
vem det blir någon av de närmaste dagarna.
Innan vi skiljs åt blir det Grab and Go Lunch.
Ett mer detaljerat program presenteras inom kort på Nitus webbplats.
8. Årsstämman 2022
Det är nu klart med datum för årsstämman i Härnösand, den äger rum 10-11/5-22.
9. Den nya hemsidan
Hemsidan blev väldigt bra och tilltalande.
Nitus behöver fler personer som kan göra inlägg på sidan och intresserade kan anmäla
sig till kansliet och få utbildning i hur man gör.
10. Ekonomi
Ekonomin ser bra ut, 332 000 kr återstår av årets budget.
11. Erfarenhetsseminarium
Ett seminarium kring yrkeshögskoleutbildningar planeras, datum är ännu inte bestämt.

12. Arbetet med Nitus verksamhetsplan 2022 och Nitus stadgar
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen individuellt för att därefter sätta sig i grupper.
Vid återsamlingen gicks olika förslag igenom och sammanställdes.
När styrelsen samlas i november är målet att arbetet ska avslutas.
Stadgarna gicks igenom och diskuterades. Eventuella förslag till ändringar tas upp vid
årsmötet i Härnösand.
13. Mötet avslutades

Ordförande och sekreterare:

______________________________
Thomas Norgren

Justerare

_______________________________
Maria Ahlstedt

