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Rapport från styrelsemötet den 8 november 2016 
Vi i styrelsen fortsätter att 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.  

• Vårt första styrelsemöte med vår nya styrelse! Vi hälsar våra nya medlemmar Maria och  
Ann-Sofi välkomna in i arbetet. 
 

• Vi diskuterar hur vi kan få ut mera av våra träffar med Formpipe i samband med nya releaser. Vi 
ser gärna att kunna få ta del av informationen lite tidigare än senast. Vi tar en kontakt med 
Pernilla för att diskutera upplägget inför nästa release. 
 

• Helårsträffen som genomfördes den 5 oktober har fått positiv respons från flera medlemmar. Vi 
konstaterar att det är uppskattat att få ta del av vad hur andra arbetar och att få byta 
erfarenheter med varandra. Vi tar med oss detta inför planeringen av halvårsträffen. 
 

• Vi har sammanställt vad som kom fram i grupparbetena på helårsträffen kring 
förslagsverksamheten. Det är glädjande att förslagen strömmar in, men vi måste också förhålla 
oss till hur vi i styrelsen tillsammans med Formpipe kan ta hand om förslagen på bästa sätt. 
Styrelsen kommer att kontakta Formpipe med följande förslag: Vi har en röstomgång per år, som 
stängs den 15 november. Varje kund får lämna max 3 förslag (3 för Platina med tilläggsprodukter 
och 3 för möteshanteringen om man använder denna).  Inkomna förslag sammanställs så att vi 
får ett tydligare röstningsunderlag, t ex så att liknande förslag sammanfogas till ett förslag. Men 
alla som lämnat förslag ska få en återkoppling så man tydligt ser var det egna förslaget ”tagit 
vägen”. Röstresultat och Formpipes prioritering presenteras på halvårsträffen. Vi återkommer 
med mer information kring detta! 
 
MEN, förslagslådan är i höst öppen som vanligt fram till 30 november – så lämna in förslag!! 
 

• Tiden går fort, och konferenslokalerna i Stockholm bokas snabbt, så vi diskuterar datum och 
innehåll för halvårsträffen. Vi planerar för en träff under vecka 47, dag är inte fastställd ännu. 
Men tiden kör vi 10 – 15 och som program tänkte vi oss att vi delar med oss av bra lösningar som 
vi utvecklat. Så har ni utvecklat eller gjort någon bra anpassning som ni vill dela med  er av till oss 
andra – hör av er till nån av oss i styrelsen.  
 

• Patrik har tagit över som webbredaktör, arbete pågår! 
 

• Vi konstaterar med glädje att ni är inne och läser i vår facebookgrupp. Det ställs också en del 
frågor, men frågeställarna får inte så mycket återkoppling eller svar. Kan vi alla hjälpas åt att ta 
oss tid att svara eller kommentera? Vill du kanske inte dela med dej av din återkoppling i 
Facebook så kanske du kan förmedla den på annat sätt, t ex via e-post till frågeställaren. Så tänk 



på att tala om var du arbetar när du ställer en fråga! 
 

• Nästa styrelsemöte har vi den 7 december kl 15.00. Då ska vi även diskutera hur vi kan få 
igång arbetsgrupper inom användarföreningen.  
 

Hälsningar från oss alla i styrelsen  

genom Ewa Larsson 


