Reglab styrelsemöte 30 nov 2017

171204

Protokoll

Närvarande: Helena Nilsson (ordf.), Daniel Örtqvist, Andreas Capilla (på telefon), Inger Gustafsson, Åsa
Bjelkeby, Katrien Vanhaverbeke (till kl 15) och Ulrika Bertilsson. Från kansliet deltog Eva Moe (sekr).

1. Inledning
Ordförande hälsade alla välkomna till mötet.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Inger Gustafsson.
3. Godkännande av dagordningen
Under Övriga frågor anmäldes frågan: Beslut om ny partner.
I övrigt godkändes dagordningen.
4. Nuläget i verksamheten ‒ rapport
En rapport om nuläget var utskickad före mötet, se bilaga 1. Utöver detta informerade Eva om:
–

Forskarforum 2017 arrangerades i Luleå, i samarbete med Luleå tekniska universitet
och Region Norrbotten. Forskarforum startade med ett studiebesök på SICS, världens
första forskningslabb för datalagring, därefter hade vi en heldag med olika perspektiv
på digitalisering av forskare från LTU. Ett viktigt inslag under dagen var ett
Forskarcafé med forskare från hela landet, liksom tidigare år var detta mycket
uppskattat. Ett 60-tal personer från hela landet deltog i Forskarforum, som också var
ett samarrangemang med Tillväxtverket och CRS/Karlstads universitet.

–

Till medlemsmötet i september inkom 15 förslag. Av dessa prioriterades två:
Fördjupning av BRP+ och ett lärprojekt med utgångspunkt från perspektivet Stadland.

5. Reglabs nätverk ‒ beslut
Med utgångspunkt från det utskickade underlaget i bilaga 2, hade styrelsen en diskussion om
Reglabs nätverk.
Styrelsen betonade vikten av att hålla en hög kvalitet i de pågående utvecklingsprojekten och
särskilt framsynsprocessen Region 2050 under 2018. Styrelsen beslutade därför att nätverken
under det kommande året har en lägre prioritet. Det innebär att:
– Analytikernätverket och Utvärderingsnätverket fortsätter som tidigare, men med ett
finansiellt stöd från Tillväxtverket, vilket täcker kostnaderna för externa
processledare.
– Kompetensförsörjningsdagarna, som är ett samarbete mellan fem parter, fortsätter
som tidigare – om möjligt med en mindre insats från Reglabs sida.
– RUS-nätverket fortsätter som ett samarbete mellan Reglab och Tillväxtverket.
– SKL tar över ansvaret för nätverket för Fysisk planering.
– SKL tar ansvar för ett nytt nätverk för Näringslivsutveckling.

–
–
–

Nätverket för Smart specialisering drivs utan Reglabs medverkan.
Nätverket Ung Region drivs utan Reglabs medverkan. En förfrågan går till samtliga
deltagare om någon organisation är intresserad av att ansvara för att hålla samman
nätverket.
Integrationsnätverket drivs utan Reglabs medverkan. En förfrågan går till samtliga
deltagare om någon organisation är intresserad av att ansvara för att hålla samman
nätverket.

Ovanstående gäller för 2018. I samband med nästa års diskussion om fortsättningen för
Reglab-projektet efter 2019, ska diskussionen om Reglab och nätverken tas upp igen. Det
finns ett tydligt önskemål att nätverk ska vara en del av Reglabs verksamhet, men detta kräver
en utökad budget för Reglabs kansli.
6. Verksamhetsplan och budget 2018 ‒ beslut
Det utskickade förslaget till verksamhetsplan och budget för 2018 diskuterades (se bilaga 3).
Styrelsen godkände verksamhetsplanen med den förändring av nätverkens aktiviteter, som
beskrivits i punkt 5 ovan. Styrelsen betonade att framsynsprocessen Region 2050 och
pågående utvecklingsprojekt är prioriterade under 2018. Det innebär att lärprojekt utöver
Fördjupningen av BRP+ genomförs i mån av tid.
7. Region 2050 – styrgrupp
Eva rapporterade om nuläget i framsynsprocessen Region 2050.
– Workshop 2 i Framsynsgruppen genomfördes den 14-16 november. Temat var
scenarier och backcasting som metod och det allmänna intrycket från workshopen är
mycket positivt. Ett stort antal inspiratörer deltog på ett ”Futuristtorg”. Workshopen
finns dokumenterad i text och bild på framsynswebben.
Ett resultat av workshop 2 blir fyra framtidsscenarier, som deltagarna kan används i
sitt hemarbete. Scenarierna är klara efter årsskiftet och ska bland annat visas upp på
Årskonferensen i Umeå i mars. Hemuppgiften inför workshop 3 är att skapa egna
regionala scenarier.
–

Workshop 3 i Framsynsgruppen handlar huvudsakligen om ”Från scenarier till
strategi” och genomförs i Malmö den 29-31 maj. Workshop 4 har rubriken
Förnyelselabbet och handlar om nya arbetsmetoder och förändringsledning. Workshop
4 genomförs i Göteborg i slutet av oktober.

–

Hemarbetet i de deltagande organisationerna har kommit igång över förväntan. Fler
än hälften av organisationerna är igång med olika typer av framsynsarbete på
hemmaplan. Workshop 2 inleddes med en vernissage där deltagarna visade konkreta
resultat av sitt hemarbete, för att inspirera varandra och dela erfarenheter. Många
använder sig av inspiratörer de träffat i framsynsprocessen; flera har också anlitat
Reglabs hjälp för presentationer och diskussioner på hemmaplan.

–

Fyra ledarseminarier har genomförts under 2017. Deltagandet ligger runt 10-15
personer (av 24). I stort sett alla organisationer har deltagit vid något av seminarierna.
Inför 2018 är önskemålet från gruppen att fortsätta med de internationella gästerna.

–

Region 2050 har fått ett erbjudande från Olga Kordas forskningsgrupp på KTH om
följeforskning. Forskargruppen ska presentera ett förslag på upplägg, därefter behöver
vi gemensamt söka finansiering.

Styrgruppen ser gärna följeforskning av Region 2050, men betonade vikten av den
görs av forskare med rätt kompetens för denna process. Förslaget till följeforskning
ska diskuteras med delar av styrelsen före beslut om att gå vidare (Helena Nilsson,
Inger Gustafsson, Daniel Örtqvist).
8. Kommande möten
Reglabs årsmöte hålls i samband med årskonferensen torsdag den 13 mars i Umeå.
Eva återkommer om styrelsens möten under 2018 när valberedningen är klar med sitt förslag
till ny styrelse.
9. Övriga frågor
Konsultfirman Oxford research har inkommit med en förfrågan om att bli partner till Reglab.
Styrelsen godkände Oxford research som ny Reglab-partner.
10. Avslut
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Helena Nilsson
Ordförande

Inger Gustafsson
Justerare

