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Rapport från styrelsemötet den 16 mars 2016 
Vi i styrelsen har ambitionen att fortsättningsvis sammanfatta våra styrelsemöten så att ni både på 
vår webbplats och via vår Facebook-grupp kan få lite mer inblick i vad vi jobbar med i styrelsen. Har 
du frågor som du vill lyfta till styrelsen är du naturligtvis välkommen att höra av dej till någon av oss.  

• En stor del av tiden går åt till planering inför vår halvårsträff. Idag har vi 60 anmälningar och vi 
ska påminna i första hand via vår webbplats och vår facebook-grupp. Vi är många, men kan vara 
fler! Som ni kan se i programmet så ska vi ägna en stor del av eftermiddagen åt 
gruppdiskussioner och en person från styrelsen kommer att fungera som moderator i varje grupp 
för att hjälpa till att leda samtalen så man inte fastnar i alltför små detaljfrågor.  

• Stockholms läns landsting har ett förslag som man vill presentera på halvårsträffen. Vi kontaktar 
dom för att diskutera bästa förutsättningarna för presentationen.  

• På halvårsträffen kommer Formpipe att presentera resultatet av röstningen på inkomna förslag. 
31 kunder har lämnat sina röster och vi hoppas också få veta hur Formpipe bedömer och 
prioriterar utifrån röstresultatet.  

• Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att kartlägga de olika användarföreningarna. Detta kommer 
vi att presentera också, men vi tar med frågan tillbaka till er hur vi ska förhålla oss till alla större 
eller mindre tilläggsfunktioner som finns till Platina (t ex Document Converter och File Importer). 
Ska de ingå i den stora användarföreningen eller ska det finnas smågrupper inom 
användarföreningen för varje tilläggsfunktion. Fundera gärna vad du tycker! 

• Ann-Sofie, som ansvarar för medlemslistan, konstaterar att vi ökar i antal och idag är 166 
personer medlemmar i föreningen. Vi lägger endast in personer som vi har kontaktuppgifter till.  

• Vi jobbar vidare med vår webbplats och ska som nästa steg börja använda styrelsens 
samarbetsyta så vi får bättre åtkomst till våra dokument i styrelsen. 

• Facebook-gruppen har idag 93 medlemmar. Har du möjlighet att använda Facebook i ditt arbete 
så gå med i användarföreningens slutna grupp!   

• Den 15 april ska styrelsen besöka Formpipe och ta del av Platinas version 6.4. Vi diskuterar hur vi 
på bästa sätt använder den dagen som ger mervärde för både oss och Platina.  

Styrelsen träffas igen den 14 april. Då hoppas vi också få träffa alla er andra medlemmar!! 

Har du inte anmält dej ännu? Gör det nu till anneli.cederberg@jamtkraft.se  

 http://www.platinauser.se/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan-halvårsträff-2016.pdf 

Hälsningar från oss alla i styrelsen  

genom Ewa Larsson 
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