användarförening
_________________________________________________________________________________

Sammanfattning av halvårsträffen den 14 april 2016
Användarföreningens styrelse kunde hälsa drygt 80 engagerade deltagare välkomna!
Formpipe var representerade tillsammans med ett antal av sina partners.
Efter en kort introduktion till dagen presenterade styrelsen relationerna och gränserna
mellan de olika användarföreningarna och intressegrupperna. Därefter blev det reklam dels
för vår webbplats www.platinauser.se dels för vår slutna facebook-grupp. Styrelsen
uppmanade alla att använda dessa för att få information och möjlighet att utbyta
erfarenheter och tips. Önskemål kom att det ska finnas en filyta där vi kan hantera
dokument, styrelsen lovade att utreda möjligheterna och återkomma med information.
Därefter presenterade Formpipe topp-tio i röstresultatet från höstens inkomna förslag, dels
för Platina, dels för möteshanteringen. Några av förslagen är inplanerade i kommande
versioner medan andra fortfarande utreds. Det är viktigt att formulera sina förslag tydligt för
att ge förutsättningar för andra att förstå och därmed få gehör för förslagen. – använda
förslagsmallen uppmanar styrelsen!
Formpipe presenterade innehållet i Platinas nästa version, 6.4, samt vad man har för planer
kring höstens version. (Se även anmärkning nedan)
Under en timma fördelade sig deltagarna i mindre grupper.
 Gruppen som bestod av statliga myndigheter diskuterade vilka gemensamma intressen
och utmaningar man ser. Man konstaterade tillsammans kunna arbeta med krav kring
vidareutveckling av Platinas integrationer med Office.
 Två grupper funderade kring Platina…..
 En grupp samlades kring möteshanteringen….
Efter återsamlingen presenterade Stockholms läns landsting sitt arbete kring säker
inloggning och signering.
Dagen sammanfattades med att tiden varit för kort! Därför kommer nästa träff, som
genomförs den 5 oktober 2016, att starta klockan 10.00 och avslutas klockan 16.00.
Styrelsen uppmanade medlemmarna att kommer med förslag på vad dagen ska innehålla för
att ge bäst nytta och nöje för deltagarna.

Formpipes kunddagar genomförs den 6-7 oktober.
Till sist avtackades styrelsemedlemmen Anneli som till sommaren går mot nya äventyr och vi
önskar henne lycka till!
Varmt tack till er alla som deltog på halvårsträffen!!
//Styrelsen

På fredagen träffade några från styrelsen Formpipe för att lite mer i detalj ta del av
kommande version av Platina och för att fundera på hur vi kan få förslagsverksamheten att
bli ännu bättre. Vi diskuterade hur inkomna förslag kan behöva hanteras för att blir tydligare
och få en bättre genomslagskraft innan de skickas ut för röstning (kanske kan flera liknande
förslag slås samman, kanske behöver förslagen vidareutvecklas med hjälp av en kravgrupp).
Vi behöver också hitta en form för tydligare återkoppling till medlemmarna av inkomna
förslag och hur de tas omhand.

