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Möteskalender för utbildningsutskottet
o De tidpunkter under året som styr utskottets verksamhet är i första hand
 förslag till utbildningsplan presenteras för styrelsen senast i september
 förslag till utbildningsprogram presenteras för styrelsen senast i december
 Arbetet med programmet för KR-dagarna påbörjas under tidig vår och ett
preliminärt program publiceras i maj/juni
o Med utgångspunkt i dessa hållpunkter under året fastställdes följande årliga plan för
utskottets fysiska möten
 Februari
• En första plan för programmet under KR-dagarna
 Maj/juni
• Finjustering av programmet till KR-dagarna
• Avstämning och justering av höstens utbildningsprogram
• Förslag till utbildningsplan för nästkommande år
 November
• Förslag till utbildningsprogram för nästkommande år
Utbildningsprogram hösten 2014
o Utbildningsprogrammet gicks igenom och justerades på några punkter:
 Träffen för valsamordnare flyttades till efter årsskiftet, preliminärt 23
januari.
 En träff för NyaMedlemmarIntroduktörer lades in i programmet 7 dec. Dessa
är tänkta att gradvis ta över ansvaret i sitt närområde för genomförandet av
introduktionsträffar för nya medlemmar. Målet är att det under hösten ska
utses minst en i varje valkrets.
 En ytterligare Nya Medlemmar-träff läggs in i Alingsås under november.
 Det behövs vidare information och utbildning kring de nya webbsystemen.
Under hösten försöker vi genomföra en träff i varje valkrets där de som
kommit långt i arbetet med medlemswebben, hemsidan och
kommunikationsplattformen delar med sig av sin kunskap. Fredrik
återkommer i augusti med förslag på datum, platser och personer.
Program för KR-dagarna
o Det preliminära programmet för KR-dagarna diskuterades och justerades.
Förslag till utbildningsplan för 2014
o Med 2013 års utbildningsplan som utgångspunkt och med tanke på att 2014 är ett
valår, funderar utskottets medlemmar under sommaren på vilka delar som bör lyftas
fram särskilt i planen för nästa år. Synpunkter och förslag skickas senast 8 augusti till
Fredrik, som sätter samman ett förslag och kommunicerar detta med utskottet under
veckan därpå så att förslaget kan presenteras på MP VGs styrelsemöte 16 augusti.
Nästa möte planerades till lördag 23 november i Göteborg efter MP VGs extra årsmöte.

