Minnesanteckningar från samverkansgruppen i projektet ”Kunskapsutveckling i
samverkan”, möte den 27/11 2014 kl 14-16 på GFC, Mellangatan 1.
Närvarande: Lotta Bergström (projektledare), Pia Svankvist (GFC), Muhammad Nagadhari,
Karriärkraft Media, Rick Mulder och Egil Aasgaard, (Jordhammars Växtkraft), Jan Ströhm,
(GF-sak), Ylva Donning, Mona Franséhn och U-C Hedin, (Socialt arbete, Göteborgs
universitet).
Anmält förhinder: Pernilla Svedbo (Vägen Ut!-kooperativen), Helena Carlström
(Fontänhuset)

1. Lotta hälsar välkommen och samtliga närvarande ledamöter presenterar sig och
berättar om sin uppgift och roll i projektet.
2. Rapporter om vad som hänt sedan oktobermötet.
-Projektet Social Aktion håller på att avslutas till årsskiftet och kan tyvärr inte
medverka i projektet, har meddelat att de drar sig ur. -Lotta har deltagit i
styrelsemöte på GF-sak och informerat om detta nystartade projekt.
-Lotta och tidigare deltagare i projekt ”Fontänhögskolan” har informerat på
socionomutbildningen i Jönköping om erfarenheterna av det tidigare projektet och
då även berättat om detta nya projekt. Studenter och lärare i Jönköping mycket
intresserade av detta utvecklingsarbete.
-Lotta och Mohammad informerar om att en info-grupp har bildats med 4
medlemmar från Göteborgsfontänen. De håller nu på att framställa en film som kan
användas vid info-möten i organisationerna eller länkas till hemsidan. Även en
handledare från Fontänhuset och en f.d. student ska medverka. Det blir en kort film,
ca 5 min, som kan användas som verktyg i info-arbetet, filmen kommer bli klar
under december månad.
-Rapport från RIO-mötet på institutionen för socialt arbete 1411 21. Flera av
deltagande ideella organisationer mycket intresserade av detta projekt. Rapport från
Ylva Donning om planeringen inför framtidsverkstaden under vårterminen. 4 lärare
har anmält intresse att delta men man vill rekrytera ytterligare någon bland de yngre
lärarna. Beträffande studenternas deltagande, kommer information att ges till 1-2
kurser i utbildningen, sedan kommer det spridas till fler klasser. Planeringsarbetet
pågår.
3. Pia Svankvist informerar om projektbudgeten för år 1.

Det finns avsatt medel för dokumentation, hemsida och info-gruppens arbete. Det
finns också medel till en framtidsverkstad under våren + träffar efteråt. Medlen gäller
ledare, lokalhyra med lunch, deltagande av lärare, studenter o. organisationsrepresentanter inkl. reskostnader. Medel finns även för deltagande i
samverkansgruppens och projektgruppens arbete, för studiebesök i
organisationernas verksamheter samt kurslitteratur. Största posten i budget är förstås
projektledarens lön o. omkostnader. Påminnelse: Alla fakturor beträffande
kostnader måste skickas till GFC med angivande av projektets namn på fakturan!
4. Projektets logotype diskuteras.
Egil Aasgaard leder en IT-grupp vid Jordhammars Växtkraft i Stenungsund.
Gruppen har påtagit sig att göra en hemsida åt projektet och även utforma en snygg
logotype. En av deltagarna, Rebecca har utformat 2 fina alternativ till logga som
skickas runt i gruppen. Vi stannar för att hela namnet på projektet bör vara med och
en så ren utformning som möjligt. På papper och även i filmen måste också
Allmänna arvsfondens och Göteborgs universitets logga vara med. Efter diskussion
om krav på loggan erbjuder sig Egil att arbeta vidare med detta och om några dagar
skicka ut olika förslag till gruppens ledamöter.
5. Konstruktionen av en hemsida för projektet diskuteras. Gruppen diskuterar
hemsidans utformning, vilken domän den bör anslutas till och vilken förkortning
som kan utgöra e-mailadress. Hemsidan bör vara enkel och lätt att ta sig fram i. De
olika organisationerna bör skriva en kort text om varför man vill vara med i detta
projekt (förlaga finns på Arvsfondens hemsida, där Lotta har skrivit om projektet). Vi
beslutar att hemsidans adress bör vara: www. kunis.se. Egil och Lotta tar på sig att
arbeta vidare med frågan om hemsidan. Övriga ledamöter skriver presentationer
som kan länkas till hemsidan.
6. Planering av vårens framtidsverkstad.
Gruppen diskuterar omfattning, förläggning i tid, ledare för framtidsverkstaden,
lämplig lokal mm. Vi stannar för en omfattning på 2 dagar, helst i mars: vecka 13 den
23-27 mars förefaller mest lämplig. Erfarna ledare är Leif Tjernström och Maria
Lundgren Dellgran, vilka bör tillfrågas. Förslag på lokaler är Jonsereds herrgård,
Lyktan eller Wallenbergscenter på Medicinarberget (alla tillhör GU). Vi enas om att
det är bättre med en lokal centralt i staden, måste undersökas om de är lediga aktuell
vecka och kostnad inkl. lunch och kaffe. Ylva och Mona lovar undersöka detta. Lotta
och Pia kontaktar Leif Tjernström om tid och kostnad.

7. Nästa möte i samverkansgruppen bestäms till 15 januari 2015 kl 14-16 på GFC.
Lotta tackar alla ledamöter och avslutar mötet.
Vid pennan: U-C Hedin

