
Protokoll från ITHU-nätverkets årsmöte,
10 maj 2022
24 deltagare: Anna Söderström LiU, Birgitta Hemmingsson UHR, Björn Ström KTH, Gizeh
Perez Tenorio LiU, Jörgen Holmberg HiG, Jan Gulliksen KTH, Johani Karonen HiS, John
DiMaria  RKH, Lars Johansson HV, Lars Uhlin LiU, Lena Dafgård HDa, Lotta Åbjörnsson LU,
Markus Schneider KAU, Mats Cullhed UU, Minette Henriksson SUNET, Niklas Brinkfeldt
HDa, Per Sandén LiU, Petronella Ekström ORU, Ragnar Olafsson HDa, Roger Pettersson
SLU, Sanna Tielman SU, Spiros Lukas SHH, Stefan Karlsson ORU/SU, Suzanne Pathkiller
UU.

1. Ordförande hälsar välkommen
ITHU:s ordförande Niklas Brinkfeldt hälsar alla välkomna.

2. Val av mötesordförande
Styrgruppen föreslår Lena Dafgård som ordförande.
Kan mötet välja Lena som ordförande? Ja! Lena Dafgård väljs till mötesordförande.
Lena Dafgård fortsätter därefter att hålla i mötet.

3. Val av sekreterare
Mötet ska välja en sekreterare, styrgruppen föreslår Minette Henriksson.
Kan mötet välja Minette som sekreterare? Ja! Minette väljs till mötessekreterare.

4. Val av justerare
Mötet ska välja två justerare. Några frivilliga? Vi föreslår Roger Pettersson SLU och Lotta
Åbjörnsson, LU. Kan Roger och Lotta tänka sig vara justerare? Ja!
Kan mötet välja Roger Pettersson SLU och Lotta Åbjörnsson, LU som justerare? Ja!

5. Godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning:

1. ITHUs ordförande hälsar välkommen
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk rapport 2021
7. Val av styrgruppsmedlemmar



Valberedningen presenterar valen till styrgruppen.
8. Val av valberedning

9. Verksamhetsplan 2022
10. Förslag om Medlemsdefinition
11. Nästa möte
12. Övriga frågor

Kan mötet godkänna dagordningen som den ser ut just nu och lämna öppet för
eventuella övriga frågor på slutet? Ja, mötet godkänner dagordningen!

6. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk rapport 2021
Niklas Brinkfeldt presenterar ITHU:s verksamhetsberättelse från 2021. Den har skickats ut
innan mötet till alla som finns med på ITHUs e-postlista.

Här hittar du ITHUs verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2021:
https://ithu.se/dokumentation/
Kan mötet godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten? Ja!

7. Val av styrgruppsmedlemmar

Valberedningen presenterar sitt arbete
Simon Ydhag, Försvarshögskolan, Alastair Creelman, Linnéuniversitetet samt Mats Cullhed,
Uppsala universitet har ingått i valberedningen. Simon och Alastair kunde tyvärr inte vara
med vid årsmötet men Mats berättar om hur processen gått till och vad de kommit fram till.

Styrgruppsmedlemmar väljs på ett personligt mandat dvs de företräder ej lärosätet. Vi
strävar dock efter att ha en jämn fördelning mellan antalet män och kvinnor och en hyfsad
fördelning mellan olika lärosäten. Medlemmarna i styrgruppen har en hygglig geografisk
spridning. Men det har tyvärr varit svårt att hitta personer norrut som är villiga att ingå i
styrgruppen. Valberedningen har letat men inte fått något napp.

Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår att styrgruppen utökas med två nya personer: Björn Fritz från Lunds
universitet och Lotta Fröjdfeldt från Mälardalens universitet (presentation av Lotta och Björn,
se bilaga 1).

Fem medlemmar kvarstår då de har ett år kvar (Johani Karonen, Lena Dafgård, Markus
Schneider, Petronella Ekström, Stefan Karlsson). Tre medlemmar har meddelat att de
lämnar styrgruppen (Birgitta Hemmingsson, Sue Pathkiller och Anna Einerskog). Fyra
medlemmar (Niklas Brinkfeldt, Minette Henriksson, Lars Uhlin och Spiros Lukas) vars

https://ithu.se/dokumentation/


mandat går ut har tillfrågats om de kan tänka sig att sitta kvar i styrgruppen ytterligare en
period och de har alla svarat ja.

Valberedningen föreslår att de fyra sittande ledamöter, som har förklarat sig beredda att
kvarstå i styrgruppen, omväljs för ny period om två år. Valberedningen föreslår vidare nyval
för en period om två år till styrgruppen av följande två personer, som båda tackat ja till att
arbeta i styrgruppen: Björn Fritz, Lunds universitet samt Lotta Fröjdfeldt, Mälardalens
universitet. Finns det flera förslag? Verkar inte så. Då det inte finns flera förslag från sittande
möte föreslår vi att vi väljer alla på en gång. Ja!

Kan årsmötet välja Lars Uhlin, Minette Henriksson, Niklas Brinkfeldt, Spiros Lukas,
Björn Fritz och Lotta Fröjdfeldt för styrgruppen på två år? Ja! Då har mötet valt dessa
personer på två år framåt.

Anna Einerskog är inte kvar, men har ett år kvar. Ska det rent tekniskt kallas fyllnadsval? Vi
har inga stadgar som säger hur många det ska vara. Alla sex på två år, är det mötets beslut?
Ja!

Styrgruppen för det kommande året
11 personer
Niklas Brinkfeldt, Högskolan Dalarna
Lena Dafgård, Högskolan Dalarna
Petronella Ekström, Örebro universitet
Björn Fritz, Lunds universitet
Lotta Fröjdfeldt, Mälardalens universitet
Minette Henriksson, SUNET
Stefan Karlsson, Örebro universitet/Stockholms universitet
Johani Karonen, Högskolan i Skövde
Spiros Lukas, Sophiahemmets högskola
Markus Schneider, Karlstad universitet
Lars Uhlin, Linköpings universitet

8. Val av valberedning
Kan Simon Ydhag och Mats Cullhed tänka sig att sitta kvar i valberedningen? Ja. Alastair
Creelman har avböjt omval. Finns det några fler förslag? Lena Dafgård föreslår Sue
Pathkiller. Nej Sue avböjer. Per Sandén?: nej jag känner att jag inte har tillräcklig
personkännedom i sektorn. Skulle Roger Pettersson kunna tänka sig ingå i valberedningen?
Okej säger Roger.

Godkänner mötet förslaget om att valberedningen ska utgöras av Simon Ydhag,
Försvarshögskolan, Mats Cullhed, Uppsala universitet samt Roger Pettersson, SLU?
Ja!



9. Verksamhetsplan 2022
Niklas Brinkfeldt presenterar ITHU:s verksamhetsplan för 2022. Den har skickats ut innan
mötet till alla som finns med på ITHUs e-postlista.

Här hittar du ITHUs Verksamhetsplan 2022: https://ithu.se/dokumentation/
Kan mötet godkänna verksamhetsplanen 2022? Ja!

10. Förslag om Medlems-definition
Det har länge varit otydligt vad medlemskap i ITHU innebär och när man är medlem. Vi har
en e-postlista som man kan skriva upp sig på - men innebär det att man blir medlem i ITHU?
Det har varit oklart. Styrgruppen föreslår därför att vi tydliggör medlemskapet och hur man
blir medlem om man önskar det. Vi har kommit fram till att vi borde ha två olika typer av
medlemskap för att skilja på de som vill engagera sig aktivt och de som endast är
intresserade av information och ta del av det nätverket gör. Vi vill även återuppliva rollen
Kontaktperson, som ska kunna sprida det vi gör och vara med och aktivt bidra till arbetet
med behovsfångst. Tanken är att kontaktpersonerna ska bjudas in till möte med styrgruppen
en gång per termin. Läs förslaget om medlemskap i sin helhet i bilaga 2.
Frågor på detta förslag?

Fråga i chatten: Hur är det med yrkeshögskola, lärcentrum - är personer därifrån välkomna
som medlemmar? Yrkeshögskola räknas inte in inom högre utbildning. Men kan vara
intressemedlem, men kan inte ha representation som kontaktperson osv. Vår primära
målgrupp är högre utbildning. Fråga om Campus Västervik. Kan de vara med? Inget hindrar
att LiU är basen för dem i medlemskapet.

Fråga: Varför har ITHUs webb http:// och inte https:// Styrgruppen ska se till att fixa så att
alla användare styrs till https://

Fråga: Kommentar till det här med att anmäla medlemskap, planerar styrgruppen att skicka
ut på e-postlistan att man ska anmäla sig. Ja, vi ska gå ut med det på flera sätt.

Fråga: Kontaktpersoner, hur utses dem? Tanken är att lärosätet ska utse en kontaktperson,
men vissa personer har utsett sig själva. Det går väl också bra. Ska förfrågan om
kontaktperson gå via registrator? Kanske inte, kan gå fel då vi misstänker att frågan då i
många fall kommer att hamna på IT chefens bord. Vi borde istället gå via HPCF. Det är ju
bra om kontaktpersonen är en person som redan är aktiv i ITHU. Frågan är relevant.

Fler frågor till förslaget om medlemskap? Nej! Är årsmötet beredda att ta beslut om två nya
kategorier av medlemmar. Ja!
Godkänner mötet förslaget om medlemskap? Ja!

https://ithu.se/dokumentation/


11. Nästa möte
Nästa nätverksmöte för ITHU är den 7 juni kl 15.00.

12. Övriga frågor
Fråga: Jag har åsikter om själva formuläret med inte medlemskapet i sig. Formuläret är
skapat i Google och det verkar som om Google automatiskt tar in min privata mejl. Det står
att den inte delas. Men kan skapa osäkerhet. Vi kollar upp det. (Svar: vi har nu kontrollerat
anmälningsformuläret och det stämmer att ens gmail-adress läggs in i formuläret, detta sker
dock endast om man själv är inloggad i Google i webbläsaren. E-posten följer dock inte med
anmälan. Eftersom det är Google själva och deras inloggning som styr detta kan vi inte göra
något åt det.)
Fråga: Rubriken i formuläret anger om man vill gå med i ITHU, men i samma formulär kan
man även avsluta sitt medlemskap. Det tycker jag va otydligt. Styrgruppen tittar och ser om
man kan formulera om rubriken så att det blir tydligare. (Svar: vi har nu formulerat om
rubriken i formuläret så att det istället står “Medlemskap i ITHU”)

Fråga: I formuläret finns länkar till de olika subnätverken. Ur tillgänglighetssynpunkt borde
inte URL:en vara utskrivna utan länkarna borde istället ha en rubrik som förklarar var de
leder. Styrgruppen kollar på det. (Svar: I formulär i Google kan man inte skapa klickbara
länkar i form av text, endast klistra in själva länken som då blir klickbar. Men vi har nu lagt till
ett förled med rubrik på var själva länken pekar och hoppas att det ska underlätta.)

Tacka alla som varit med, vi avslutar nu ITHUs årsmöte 2022.
På återseende!

Bilaga 1

De två nya kandidaterna till styrgruppen presenterar sig:
Björn: Jag heter Björn Fritz och är universitetsadjunkt i konsthistoria och visuella studier. För
närvarande arbetar jag 50% i mitt ämne och 50% med koordinering av digitala lärmiljöer vid
Lunds universitet och på humanistisk-teologiska fakulteten. Innan det var jag studierektor för
en större kulturvetenskaplig institution. Jag har jobbat med införandet av digitala verktyg i
undervisning sedan mitten av 1990-talet, då handlade det om modem, datorsalar och e-post-
Idag är det Canvas, Zoom och tillgänglighet. Men behovet av en pedagogisk grundtanke är
detsamma.

Lotta: Jag har arbetat som pedagogisk utvecklare på MDU sedan 2015, men då började jag
som IKTpedagog. Rollen och jag har sedan utvecklats från att främst ha utbildat på olika
pedagogiska system, till att verkligen driva högskolepedagogisk utveckling på alla nivåer
inom lärosätet och också inom 2022-04-26 nationella nätverk. Mitt huvudintresse ligger inom



digitaliseringens möjligheter och att nu knyta detta till ett livslångt lärande för en hållbar
framtid Jag har en magister-utbildning i didaktik och skriver f.n. på min master. Den handlar
om kollaborativt lärande online och lärares lärande kopplat till detta. Kursen ”Open
Networked Learning” har transformerat min syn på just kollaborativt lärande online, men
även på delande, öppenhet och samverkan. Inom den kursen har jag funnits med sedan
2017 och tillhör nu kärngruppen som organiserar och utvecklar kursen. Inom ett
angränsande område har jag även varit med och tagit fram PDK-cykeln (PDK=Pedagogisk
Digital Kompetens) som fungerar som en behovsinventering och plan för både individuell
och gruppbaserad kompetensutveckling för lärare och även för ökad kollegial samverkan.
Inom ITHU:s subnätverk för PDK jobbar vi gemensamt med PDK-cykeln och har även
kontakter JRC på EU-nivå för att samarbeta kring ramverket DigCompEdu som även
PDK-cykeln lutar sig emot. Subnätverket har jag varit med att starta. Poddar tycker jag är
spännande för lärandet och därför har jag även varit med och starta podden
”Högskolepedagogisk spaning”. Mer om mig Facebook:
https://www.facebook.com/Iktpedagogen/
Nystartad blogg: https://keeponlearning340453937.wordpress.com/

Bilaga 2

Medlemskap i ITHU

Vad innebär medlemskap?
ITHU ska vara ett sammanhang där vi hjälper varandra, inspirerar med egna - och tar del av
andras idéer och lösningar. Det finns två olika typer av medlemskap: aktiv medlem eller
intressemedlem.

En förutsättning för ett levande nätverk är en inkluderande, öppen och positiv delningskultur.
Som aktiv medlem i ITHU innebär det precis som det låter, att du vill vara en aktiv medlem i
nätverket. Både att själv bidra till innehåll samt att dela och ta del av andra medlemmars
initiativ och erfarenhet. Vi vill även inkludera dem som i huvudsak är intresserade av att följa
och ta del av de aktiviteter som ITHU arrangerar. Därför finns det möjlighet att ansluta som
intressemedlem, då finns du med på vår e-postlista och kan ta del av det vi gör.

ITHUs subnätverk
Som aktiv medlem i ITHU har du möjlighet att engagera dig i något eller några av våra
subnätverk. Du kan även initiera nya subnätverk i frågor som intresserar dig. Mer information
om våra subnätverk hittar du på vår hemsida https://ithu.se/

Vem kan bli medlem?
Målgruppen för ITHU är medarbetare inom högre utbildning som stödjer och utvecklar
digitalisering eller IT-användning i undervisning.

https://www.facebook.com/Iktpedagogen/
https://keeponlearning340453937.wordpress.com/
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Många medlemmar arbetar med utveckling av eller stöd till pedagogisk digital kompetens
och IKT i undervisning. Som medlemmar finns exempelvis IKT-pedagoger, pedagogiska
utvecklare, studierektorer, bibliotekarier, systemadministratörer, förvaltningsledare och
tekniker.

Hur blir jag aktiv medlem?
För att bli medlem i ITHU ansöker du om medlemskap via ett formulär på vår hemsida
https://ithu.se/bli-medlem/ Medlemskapet är kostnadsfritt.

Hur blir jag intressemedlem?
För att bli intressemedlem anmäler du dig till vår e-postlista https://ithu.se/ithus-maillista/

Kontaktperson
ITHU önskar ha en kontaktperson vid varje lärosäte. Som kontaktperson ansvarar du för att
sprida information om ITHU vid ditt lärosäte, så fler får möjlighet att delta i nätverket och
dess aktiviteter. Som kontaktperson är du med och bidrar till behovsfångst inför
nätverksträffar samt deltar i möten med styrgruppen (cirka en gång per termin). Mer
information om hur du gör för att bli kontaktperson vid ditt lärosäte hittar du på vår hemsida
https://ithu.se/kontaktpersoner/

Hur kommunicerar vi inom nätverket?
Vi har regelbundna nätverksträffar, en gång i månaden, då vi arrangerar aktiviteter med olika
fokus. Via e-postlistan finns möjlighet att ta del av inbjudningar och information och det går
även bra för medlemmar att själva göra utskick om ITHU-relaterade frågor via listan.
Framöver kommer vi också att använda Sunet Forum som en plattform för erfarenhetsutbyte
inom ITHU. Mer information om det framöver.

https://ithu.se/bli-medlem/
https://ithu.se/ithus-maillista/
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