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Aktuellt från styrelsen
Här kommer en sammanfattning av vad styrelsen diskuterade vid vårt möte
den 7 december 2015.
Hantering av inkomna förslag
Mycket fokus var på hanteringen inför röstningen på alla inkomna förslag. Det
var nytt rekord på antal inkomna förslag, cirka 80 förslag från 16 kunder!
Eftersom ett 30-tal av förslagen rörde Platinas möteshantering beslutade vi att
dela på röstningen, så att kunder som använder möteshanteringen fick egna
poäng att fördela. På detta sätt hoppas vi att vi kan få tydligare prioriteringar
för möteshanteringen och för Platinas övriga funktioner. Det återstår att se om
detta resulterar i att de två röstningarna blir konkurrenter om Formpipes
resurser, men vi ska följa upp detta. Vi kommer att fortsätta diskutera
förslagshanteringen vid nästa styrelsemöte.
Översyn av webplatsen
Vi konstaterade att vi behöver göra en genomgång av våra webplats,
platinauser.se eftersom en hel del information inte är helt aktuell.
Platina 6.3
Delar av styrelsen besökte i mitten av november Formpipe och fick under en
dag testa Platina 6.3 som just hade släppts. Tanken är att vi ska få ta del av
nya versioner innan de släpps för att kunna lämna synpunkter och få lite
förhandsinformation. Exakt hur detta kommer att utformas på sikt ska vi jobba
vidare med tillsammans med Formpipe.
Medlemskontakt
Vi hoppas att ni undrar vad vi gör i föreningens styrelse! Vi beslutade därför
att försöka bli lite mer aktiva i vår information till er och det du just nu läser är
ett resultat av detta. Ambitionen är att efter varje styrelsesammanträde
informera om vad vi diskuterat.
Har du frågor eller har tips på vad vi ska ta upp så är du varmt välkommen att
höra av dig till någon av oss i styrelsen!
Nästa styrelsesammanträde är torsdag den 28 januari 2016. Då kommer vi att
ägna en stor del av tiden att planera vår halvårsträff.
Hälsningar från oss i styrelsen
genom Ewa Larsson

