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Tid:

Kl 09:00-12:00
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Närvarande:

Mikael Löfström (MLO)
Ulrika Ekholm (ULPO)
Ellen Almestål (Student rep.)
Peter Therning (PT)
Olof Harbecke (OLW)
Sara Svensson (SASV) (adj.)
Therese Rosenblad Eriksson (TRO) (adj.)
Mikael Skrifvars (MSK)
Michael Tittus (MIT)
Jenny Balkow (JEB)

Frånvarande:

Tore Johansson (TOJ)
Bill Andersson (BAN)
Natalie Bengtsson (Student rep.)
Tina Carlsson Ingdahl (TIN)

§ 1 Information från rektors ledningsråd (MLO)
Ladok3 – utvecklingsarbete pågår på Högskolan.
Hur samverkar Högskolan i Borås på bästa sätt med Campus Varberg, arbete pågår.
§ 2 Besök GIO kl 09.10 - 09.40
Annika Bergman presenterade sin personal samt verksamheten på Grants and
Innovation Office.
§ 3 Samordnare kvalitet – Peter Ahlström kl. 09.45
Peter presenterade det pågående arbetet med kvalitetssäkringssystem på HB.
§ 4 Valberedning till val av lärarrepresentant i styrelsen (ULPO)
Utgick
§ 5 HST prognos 2 (MLO)
Presentation av hur akademins HST-prognos ser ut för åren 2015-2019.
Nya utbildningar måste tas i ALR och utbildningsrådet innan de tas i något av
utbildningsutskotten.
§ 6 Ekonomisk prognos 3 (ULPO)
Ulrika presenterade prognos 3.
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§ 7 Beslutsunderlag utbildningsutbud HT16 (TOJ)
Utgick
§ 8 Handlingsplan för arbetsmiljön (TOJ)
Utgick
§ 9 Ansvar Medialabb (OLW)
Vem har ansvaret för Akademins olika laborationssalar? Det finns ingen tydlighet
kring detta i dagsläget. Detta kommer att redas ut och ansvar fördelas.
§ 10 Examensavslutningar
Designstudenterna och övriga studenter på Textilhögskolan har sin avslutning i form
av EXIT. Civilekonomerna och övriga ekonomstudenter sin examensutställning.
Även Ingenjörsutbildningarna har sin årliga examensutställning. Alla studentgrupper
ska vara involverade/delaktiga i någon avslutning. Det bör framgå i
utbildningsplanen att det ingår i den sista kursen, en del av utbildningen.
§ 11 Information till personal (TRO)
Therese vill veta hur hon kan stötta sektionscheferna med att få ut all den
information som ska nå personalen. ”Inslaget” bör vara den informationsväg som ska
användas förutom mail.
§ 12 Övrigt (ALLA)
Punkt till nästa möte: Peter undrar vad som får hängas upp (utsmyckningar) på
väggarna utanför personalens kontor. Ulrika undersöker detta till nästa möte.

