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Protokoll

Närvarande: Magnus Persson (ordf.), Anna Bünger, Carin Daal, Joakim Feldt, Daniel Örtqvist, Inger
Gustafsson, Ulrika Bertilsson och Lars Christensen. På telefon deltog: Carina Åberg.
Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Karin Botås.

1. Inledning

Magnus Persson hälsade styrelsen välkommen.
2. Val av justerare

Till justerare valdes Inger Gustafsson.
3. Nuläget i verksamheten

I bilaga 1 finns en kort rapportering om vad som hänt sedan senaste ordinarie
styrelsemöte. Eva och Karin kompletterade med kommentarer kring några av
aktiviteterna, bland annat:
− Seminarieserien Ung Region startar den 2-3 juni, drygt tio regioner är anmälda.
− Intresset för seminarieserien om arbetsmarknad, Jobbregionen, är stort och många
har redan anmält sig.
Magnus informerade om att Näringsdepartementet beslutat att inte bli medlem i
Reglab. Nya riktlinjer anger att departementet inte bör ha ett aktivt ägarskap i projekt.
Näringsdepartementet kvarstår som Reglab-partner, men kan adjungeras till styrelsens
möten vid behov.
4. Högskoleutbildning för regionala utvecklare

Styrelsen diskuterade läget för utvecklingsprojektet Högskoleutbildning för regionala
utvecklare som rapporteras i bilaga 3.
Styrelsen beslutade att det tidigare kravet på att skapa en utbildning inom ett lärosätes
ordinarie kursutbud inte är absolut, det kan också vara en uppdragsutbildning eller en
distanskurs enligt MOOC-modell.
För att kunna gå vidare i diskussionen med landets lärosäten, behöver Reglab
förtydliga sina önskemål på utbildningen och göra en tydlig ”kravspecifikation”. Det
innebär att utredningsarbetet fortsätter och rapporteras vid kommande styrelsemöten.
I arbetsgruppen ingår Eva, Lars och Daniel.
5. Nya Reglab-partner

Styrelsen godkände Centrum för regional analys vid Göteborgs universitet och
konsultföretaget WSPGroup som nya Reglab-partner.

6. Effektutvärdering av Reglab

Styrelsen diskuterade det underlag för utvärdering av Reglab som skickats ut i bilaga
2. Styrelsen ansåg att skrivningarna som rör de två utvärderingsfrågorna bör
förtydligas.
Styrelsen beslutade att Eva gör förändringar i förslaget i enlighet med styrelsens
intentioner, och e-postar det nya förslaget till samtliga styrelsemedlemmar för
godkännande.
Upphandling av utvärderare kommer att ske i samråd med Joakim enligt SKL:s
rutiner.
7. Övriga frågor

Som övrig fråga diskuterade styrelsen en kommande studieresa. Eva föredrog två
förslag: att besöka brittiska Nesta, http://www.nesta.org.uk/ eller danska Mindlab
http://mind-lab.dk/.
Styrelsen beslutade att gå vidare med förslaget Nesta i London, och undersöka
möjligheten att göra ett besök i samband med nästa styrelsemöte den 26 augusti.
Det innebär att nästa styrelsemöte antingen blir den 26 augusti i Stockholm kl. 13-16
eller i London 24-26 augusti. Kansliet återkommer med information.
8. Avslut

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

