
 
 

ITHU - Nätverket för IT i högre utbildning 
Årsmöte 2016 
 
24 personer deltog i mötet 
 

1. Ordförande hälsar välkommen 
Lena Dafgård välkomnade alla till ITHUs årsmöte (ordinarie 
ordförande Markus Schneider var sjukskriven). 
 

2. Val av ordförande 
Åsa Forsberg valdes till motets ordförande 

 
3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan kommentarer. 
 

4. Val av sekreterare. 
Alastair Creelman valdes till mötessekreterare 

 
5. Verksamhetsberättelse 2015. 

Verksamhetsberättelsen skickades ut till alla medlemmar med 
möteshandlingarna. Ordförande gick genom de viktigaste 
punkterna i verksamhetsberättelsen. Webbinarier har varit 
mycket uppskattade och nått ut till många. Förslaget kom in att vi 
borde samla utbudet tydligare på ithu.se så att man länkar till alla 
inspelningar från samma sida. 

 
6. Ekonomisk rapport. 

ITHU har inte haft några intäkter under året. Utgifterna har mest 
gått till en informatörsinsats. Eftersom vi arrangerar våra möten 
med Sunetdagarna har vi varken intäkter eller utgifter på dessa. 
Synpunkter 
- ITHU borde använda sina resurser för konkreta aktiviteter och se 
till att de pengar som finns sätts i verk.  
- Styrgruppen får fundera över hur vi kan få in intäkter framöver 
och vilka satsningar vi bör göra.  
- Skulle vi kunna ha ett möte om året med SUNET och ett möte 
med Swednet för att visa att vi representerar mötet mellan teknik 
och pedagogik? Styrgruppen får uppdraget att diskutera med 



Swednet. 
 

7. Val av styrgruppsledamöter 
Styrgruppens förslag är att skjuta upp valet till höstens möte på 
grund av oklarheter om valberedningen. Halva styrgruppen ska 
väljas om och resterande har ett år kvar.  

 
8. Val av valberedning 

Wietze de Vries, Anita Eklöf, Stefan Larsson valdes till ny 
valberedning. Wietze de Vries är sammankallande. Uppdraget är 
att föreslå en ny styrgrupp till höstmötet. 

 
9. Verksamhetsplan 2016 

Alla fick planen med möteshandlingar. Åsa gick genom 
huvudpunkterna:  
- öka ITHUs synlighet på lärosäten där webben är en viktig kanal 
- aktiviteter ska synas bättre på ithu.se 
- fortsätta anordna webbinarier, helst i olika konstellationer 
mellan lärosäten. Styrgruppen hjälper gärna till i arbetet. 
- två internat 
- arbetsgrupper: Play, LMS, digital examination 
- samarbete med andra nätverk inom angränsande områden 
- lobbyverksamhet och remissinstans inom IT & lärande 
Synpunkter 
- Vi behöver fördjupa samarbetet med Swednet, inte bara genom 
webbinarier. Swednet har nu startat en grupp om IT & lärande och 
söker intresserade från ITHU. Kan vi ordna ett gemensamt möte 
med Swednet under NU2016? Kristina von Hausswolff har kontakt 
med Swednet och vi skriver in detta i verksamhetsplanen. 
- Inga nyheter i år. Vi behöver se över vår verksamhet och hitta 
nya aktiviteter och satsningar. Vi har pengar i kassan. 
- Formen och information om våra månadsmöten borde ses över. 
Ibland är det oklart vad mötet handlar om. Temamöten?  
- Hur skapar vi en mer levande diskussion på nätet. Kan vi skapa 
en gemensam diskussionsforum tillsammans med de andra 
grupperingar inom SUNET?  
- Vi borde brainstormar nya idéer om framtida satsningar och 
förbättringar. Ett sätt att göra detta är genom 
brainstormingverktyget Tricider där alla kan bidrag med idéer, 
fördelar och nackdelar inför nästa webbmöte. 



 
10.  Nästa möte 

tisdag 3 maj 15.00 
 

11. Övriga frågor 
Monter på NU2016 är beställd. Vi behöver bemanna och se till att 
vi har något att visa upp. 
LMS-gruppen medverkar i NU2016 i öppet torg. 

 
 


