
 

   

 

NATVERKET FOR KOMMUNALA LARCENTRA

Protokoll fört vid Nitus styrelsemöte via Zoom
Dag och datum: Lunch-lunch-möte Torsdag 9 februari - fredag 10 februari 2023
Plats: Claron Hotel Stockholm/Hybrid vis Zoom
Tid: 13.00 - 17.00 (Torsdag)
Tid: 08:00-12:00 (Fredag)

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

1. Möte med utbildningsutskottets ledamöter Camilla Hansén (MP) och Mathias Bengtsson (KD)
enligt separat agenda.

Det var ett bra möte med utbildningsutskottets. Det har diskuterar bland annat Lärcentras roll i
livslånga lärande, statliga bidrag till lärcentersverksamhet och styrning av ett antal högskoleplatser till
lärcentra (KTH var ett bra exempel att hänvisa till)

2. Föregående protokoll från 2023-01-27

Lars-Uno gick genom förgående protokoll.

3. Val av sekreterare

Loredana Gorea valdes till sekreterare.

4. Val av justerare
Till justerare för dagens protokoll föreslogs och valdes Linda Ungsäter.

5. Diskutera och revidera kvalitetskriterierna.

Styrelsen gick igenom kvalitetskriterierna.
Joachim Kahlert skickar till kansliet ett mail med kvalitetskriterierna, därefter skickar kansliet
kvalitetskriterierna till aktuella personer.

6. Diskutera och ge förslag på revideringar av stadgar inför årsstämman
Styrelsen gick igenom stadgarna och förslag till revideringar lyfts på kommande årsstämma.



7. Se över förslag till schema för årsstämman i Nyköping.
Styrelsen gick igenom programmet och justerade det.
Lars-Uno Åkesson kommer att ta kontakt med Sara och informera om alla justeringar.
Styrelsen beslutade att erbjuda möjlighet till hybrid under själva årsstämma
för alla medlemmar som kan inte delta på plats i Nyköping, det kommer att vara gratis.
Beslutet är taget på grund av förra årets erfarenhet.

8. Erfarenhetsseminarium
Modellkommunens grupp planerar att den 20/4 hålla ett erfarenhetsseminarium med tema
Marknadsföring.
Ida Lindh informerade att gruppen planerar ytterligare 4st erfarenhetsseminarium med olika teman och
styrelsen godkände planerna.

9. Actionplan

10. Kassören har ordet

Punkten utgår.

11. Almedalen 2023 27 juni EM - 1 juli.
Camilla Hansén gav förslag att tillfråga några lärosäten att tillsammans anordna seminarium på
Almedalsvecka.
Lars-Uno Åkesson kommer att ta kontakt med Nicole Kringos på KTH och Maria Ahlstedt tar kontakt
med Hanna Granqvist på Linköpings Universitet kring samverkan på Almedalsvecka.

12. Kansliet informerar (Loredana)

Loredana Gorea informerade att två kommuner (Sala och Kungsbacka) har sagt upp sitt medlemskap.

13. Laget runt.

Det var inte mycket nytt att förmedla sen förra gången.

14. Övriga frågor
Lars-Uno Åkesson kommer att delta på ESF digitala konferens den 13 feb och därefter återkopplar till
styrelsen.
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