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Verksamhetsberättelse 2020 – 2021
Platina användarförening har, enligt fastställda stadgar, till syfte att:
-

erbjuda digitala mötesplatser som ökar möjligheterna för medlemmar att hitta
samarbetsområden och komma i kontakt med varandra,
arrangera fysiska möten mellan medlemmarna och leverantören med relevant
agenda,
aktivt driva processen för utvecklingsförslag tillsammans med medlemmarna och
Formpipe,
föra en aktiv dialog med Formpipe för att påverka och prioritera framtida utveckling av
standardprodukten och verksamhetsspecifika standardmoduler och
vara en kanal för information om Formpipes arbetsprocess och organisation till
medlemmarna.

Digitala mötesplatser

Användarföreningen har en Facebook-grupp (”Platina användarförening”) där medlemmarna
kan kommunicera med varandra genom att utbyta erfarenheter, ställa frågor och ta upp
ämnen för diskussion.
Användarföreningens styrelse använder Facebook-gruppen för att sprida information om
användarträffar, årsmöte, noteringar från styrelsemöten m.m.
Användarföreningen har även en hemsida (http://www.platinauser.se/) och där återfinns
föreningsinformation samt information om användarträffar, årsmöten, noteringar från
styrelsemöten m.m.

Användarträffar

Användarträffar arrangeras normalt två gånger per år, en gång på våren och en gång på
hösten då även årsmöte hålls.
Även under 2021 hölls vårträffen som ett webinar med anledning av Covid-19. Malmö stad
berättade om sitt arbete med arkivredovisnings- och gallringsmodul och parallellt hölls ett
teknikspår. Resultatet av röstningen på de förändringsförslag som lämnats in presenterades
och Formpipe presenterade produktnyheter samt gick igenom ändringar inför Platina 12.
På webinaret hölls även ett avsnitt ”Våga fråga” där medlemmarna i förväg fått ställa frågor
som besvarades av Formpipes experter.
Hemsida: www.platinauser.se
Facebook: www.facebook.com/groups/platina.anvandarforening/

Under hösten hölls ingen användarträff med anledning av Covid-19, utan enbart ett digitalt
årsmöte.

Förslagsverksamheten

Verktyget Canny (https://community.formpipe.com) används för att lämna förändringsförslag
samt för att rösta på de inlämnade förslagen. Förändringsförslag kan lämnas under perioden
2 februari och 31 december. Mer information om Canny finns i en användarmanual på The
Pipe och mer information om förslagsprocessen finns på användarföreningens hemsida
(http://www.platinauser.se/lamna-forslag).

Möten med Formpipe

Styrelsen har under året haft möten med Formpipe gällande förslagshanteringen och
framtida samverkan.

Styrelsen

Under verksamhetsåret 1 november 2020 – 31 oktober 2021 har styrelsen haft nio
protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har bestått av Åsa Kempe, Nyköpings kommun (ordförande), Patrik Ingblom,
Region Halland (vice ordförande), Maria Thuresson, Kretslopp Sydost (sekreterare),
Ann-Sofi Widmark, Finansinspektionen (Facebookansvarig samt medlemsansvarig), Panteha
Fafara (ansvarig för hemsidan) samt Sara Nordlund, Svenska filminstitutet
(förslagsansvarig/ansvarig för Canny).
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