
 
NATVERKET FOR KOMMUNALA LARCENTRA

Protokoll fört vid Nitus styrelsemöte via Zoom
Dag och datum: Fredag 16 december 2022

Tid: 9.00-12.00

Närvarande: Frånvarande:

Lars-Uno Åkesson, Värnamo Joachim Kahlert, Norrtälje
Birgitta Torgrimson, Örnsköldsvik Martine Prinselaar, Nynäshamn
Maria Ahlstedt, Vetlanda Mattias Nordqvist, Vimmerby
Ida Lindh, Skellefteå Annika Lill, Härnösand
Linda Ungsäter, Hultsfred Jerry Engström, Västervik
Loredana Gorea, Örnsköldsvik

1. Föregående protokoll från 2022-11-15
Lars-Uno gick genom förgående protokoll.

2. Val av sekreterare

Loredana Gorea valdes till sekreterare.

3. Val av justerare
Till justerare för dagens protokoll föreslogs och valdes Birgitta Torgrimson.

4. Återblick Nitusdagarna i Sundsvall Utvärdering:

Nöjda med planeringen och utförande, positiv feedback från deltagarna.

5. Actionplan
Den 9-10 feb är fysiskt styrelsemöte i Stockholm. Loredana bokar hotell rum och konferensrum.

6. Kassören har ordet

Jerry Engström kunde inte vara med på mötet.
Vi som deltog kom överens om att ryggsäckar och kanske powerbanks med vev kan vara ett bra inköp.

7. Erfarenhetsseminarium 8 december

Det var ungefär 48 st deltagare under erfarenhetsseminarium och vi fick bra respons från dem.
Erfarenhetsseminarium ligger på hemsidan under Inspelade seminarier.

 

8. Erfarenhetsseminarium VT 2023.

Intressegruppen för modellkommun planerar en serie på 4 st erfarenhetsseminarium med start i
februari.



9. Adriana Meianu från JS Sverige kopplar upp sig 10.30-11.15 för diskussion kring Interaktiv

broschyr

På grund att Adriana var sjuk presenterade hennes kollega Patrik erbjudandet för oss.
- Utbudet är både på papper och i digitalt format.

- I det digitala formatet finns flera interaktiva funktioner ex. fotogalleri, rörlig design,
webbikon m.m.

- Det finns möjlighet att få med film. Det kostar 6700 kr.

- Broschyren finns i tva format, A4 eller panorama.

- Första 500st tryckta är gratis.

- Om vi väljer att köra på detta erbjudande sker ett första möte på 1,5 h där man lägger
grunden för broschyren och följs av ett till möte för korrektur.

- Maria Ahlstedt föreslog att JS Sverige tar fram en lista på vilka aktuella annonsörer som
kan matcha vår broschyr.

- Väljer vi enbart att vara med som annonsör kostar det från 10.000kr och uppåt.
- — Patrik skickar presentationen till Lars-Uno Åkesson.
- Pa grund av hög frånvaro tar vi upp detta på kommande styrelsemöte. Patrik och Lars-Uno

ska höras den 31 januari.

10. Mitt Nitus lärcenter Instagramkonto tidsplan

Birgitta har gjort strukturen för instragramkontot för kommande år och fördelat ut alla i styrelsen. Den
som är ansvarig för aktuell vecka, ta kontakt med respektive Lärcentrum för att säkerställa att de får all
information för att kunna köra igång.

Styrelsen föreslog att Martine Prinselaar ska över instagramkontot. Birgitta fick godkänt av henne.
Martines nummer läggs in på instagramkontot.

11. Modellkommun

Birgitta Torgrimson och Ida Lindh lyfte frågan att få Erika Svanborg Ekström (Skellefteå) som ny
sammankallande och samordnare för intressegruppen för modellkommunen. Styrelsen är positiv till att
Erika Svanborg Ekström kliver in denna roll.
Vi ska bjuda in Erika Svanborg Ekström, Studentcentrum Skellefteå, till ett styrelsemöte.

Kontaktuppgifter till Erika: erika.svanborgekstrom@skelleftea.se. Erika kommer att ta kontakt med
Gunilla från Hudiksvall för att fortsätta planeringen av erfarenhetsutbyte.
Styrelsen har i uppdrag att tillfråga kolleger om eventuellt intresse för att ingå i intressegruppen för
modellkommuns arbetsgrupp och skickar förlagen till Erika Svanborg Ekström.

12. Méte med Fredrik Malm (L) i riksdagshuset 17 jan kl. 13.30-14.15
Maria Ahlstedt, Ida Lindh och Lar-Uno Åkesson kommer träffa Fredrik Malm den 17 jan. Kansliet
behöver inte hjälpa till med någon bokning för detta.

Styrelsen kom med förslag att starta möte med en kort presentation om vad Lärcentrum är och vad
Nitus står för. Lars-Uno tar fram en agenda kopplat de inpsel som kom fram under Nitusdagarna.

12. Årsstämma i Nyköping 2023

Sara Eliasson från Campus Nyköping presenterade en bra sammanfattning om kommande årsstämma

och planen är att i februari publicera det på hemsidan.

13. Styrelsemötet i Stockholm 9-10 feb

Inbjudna: Muharrem Demirok (c), Mattias Bengtsson (kd) , Daniel Riazat (v) Josefin Malmqvist (m)
Patrick Reslov (sd) (& Camilla Hansén (mp).

Endast svar från Camilla Hansén (Mp) och Mattias Bengtsson (kd). De kan delta 9/2 kl. 14.00-15.00.
Loredana Gorea bokar hotell samt ett styrelserum och gemensam lunch på hotellet. Träffen är lunch
till lunch. Arbete med kvalitetsenkäten och stadgarna läggs på agendan.

14. Almedalen 2023 28 juni-2 juli

Punkten utgår.
15. Nitus Zoom-konto



Lars-Uno har kollat upp om zoom-konto. Enligt Agne Berg har Nitus 5 licenser. Maria Ahlstedt, Lars-
Uno Akesson och Birgitta Torgrimsson har zoom licenser.
Nu när vi har koll på våra licenser så kan vi diskutera nästa möte hur vi ska hantera dem.

16. Kansliet informerar (Loredana)
Kansliet informerar att det är en del studenter som inte kan skriva tenta på närmaste Lärcentrum på
grund av att det ser olika ut.

17. Laget runt
Hultsfred - Linda Ungsäter -Diskussioner sker internt kring utbildning för obehöriga lärare och
eventuellt avtal med LIU. Besked i januari angående Klimatanpassad Transportutveckling och
planering via TUC. Start utbildning YH ht 2023, Specialistundersköterska, äldre och välfärdsteknik,
med Hultsfred som satellitort.
Örnsköldsvik - Birgitta Torgrimson - Maktskifte i Örnsköldsvik och vi står inför en del förändringar.
Annars det rullar på.
Värnamo - Lars-Uno Åkesson - klart med rekryteringen för utbildningschef.

18. Övriga frågor
Styrelsen föreslog att ta med fråga kring tentamen för icke folkbokförda i kommunen i kommande
kvalitetsenkät.

Sekreterare Justeras
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