användarförening

_________________________________________________________________________________

Rapport från styrelsemötet den 9 juni 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.

•

Vi började vårt möte med att konstatera att vår halvårsträff var positiv! Än en gång många
deltagare, vilket ledde till att mycket tid försvann för logistik, vilket vi tar med oss inför
planeringen av höstens användarträff. Några av deltagarna återkopplade att programmet
kanske var lite tunt, även det tar vi med oss inför fortsatt planering.

•

Utvärderingen av halvårsträffen går därefter över i planering av höstens användarträff i
oktober, närmare bestämt onsdag den 5 oktober. Eftersom vi hoppas på minst lika många
deltagare som i våras så startar vi redan klockan 10 för att ha mer till för logistik, möten och
samtal mellan deltagarna. Lokal är ännu inte fastställd, men Formpipe har tagit hand om att
ordna detta. Vi ser att ni uppskattar att få veta hur andra använder Platina och vi skissar
därför på ett innehåll om de moduler som finns eller kan köpas till Platina; varför har man
skaffat en viss modul? Hur används den? Fördelar och nackdelar? Vi återkommer säkert till
flera av er med frågan om ni är intresserade av att berätta. Om du läser detta och direkt vet
att ni har nån erfarenhet att dela med er av – hör genast av er till nån i styrelsen!
Har ni andra idéer om vad vi kan ta upp på vår träff så tar vi gärna emot sådana förslag
också!

•

Den 5 oktober är också användarföreningens årsmöte. Vi planerar arbetet och förberedelser
för detta och kontakter med valberedningen. Vi får två vakanta platser i styrelsen – hör av
dej till valberedningen om du vill vara med och jobba.

•

Eftersom vår Facebook-ansvariga har slutat, så beslutar vi att tillsammans i styrelsen – och
mer er – driva dialogen vidare på detta forum.

•

Den 31 maj stängde vårens insamling av förslag till förbättringar och vidareutveckling i
Platina. Vi får besked från Formpipe att över 100 förslag kommit in från över 20 kunder.
Detta är användarföreningens viktigaste uppgift – att tillsammans prioritera bland förslagen
och ge Formpipe signaler om var de bör jobba vidare med sin produkt Platina. Tillsammans
är vi starka. Den 15 juni har delar av styrelsen och Formpipe en gemensam genomgång av de
inkomna förslagen, innan de sammanställs och går ut till er för röstning. Ta vara på chansen

att rösta – oavsett om du lämnat förslag eller inte!
•

Det har kommit en fråga från ”KIS-gruppen” (Kommuner I Samverkan) att få möjlighet att
använda platinauser.se för sin information. Vi skickar tillbaka en returfråga för att få lite
närmare beskrivning av vad de vill och beslutar också att höra med ”avvikelsegruppen” om
de har motsvarande behov.

•

Nästa styrelsemöte har vi den 23 augusti kl 15.00

Så vill vi passa på att önska er alla en
riktigt skön sommar och semester!

Hälsningar från oss alla i styrelsen
genom Ewa Larsson

