
        

 
 

 

      

Reglab styrelsemöte 6 mars 2013   1303012  

Protokoll 

 

 

Närvarande: Bertil Törsäter (ordf.), Stefan Renlund, Christer Östlund, Carina Åberg, Jenni 

Nordborg, Håkan Ylinenpää, Helena Nilsson, Magnus Persson, Lars Christensen (på telefon). 

Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Fredrik Rakar. 

 
1. Inledning 

Ordförande hälsade alla välkomna.  
 

2. Nuläget i verksamheten 

Eva och Fredrik berättade om de viktigaste händelserna efter förra styrelsemötet: 

o Reglabs medlemsmöte har genomförts för första gången, i samband med 

årskonferensen i Luleå och uppfattades allmän som ett positivt steg på vägen i 

Reglabs utveckling mot en etablerad och permanent organisation. 

o Årskonferensen 2013 blev en lyckad tillställning med fler deltagare än förra 

året, högre kvalitet på tema och keynotes, 20 workshopar av bra kvalitet och 

väldigt positiva utvärderingar. Också styrelsen uttryckte sig mycket positivt 

om konferensen som arrangemang och mötesplats. 

o Lärprojektet Nya perspektiv på mångfald är avslutat. Nu återstår att färdigställa 

filmen som dokumenterat lärprojektet. Ambitionen är att resultatet ska 

paketeras och användas i andra sammanhang. 

o Reglabs första antologi Behövs regioner lanserades på årskonferensen. Boken 

har rönt ett stort intresse från medlemmar och samverkanspartner.  

 

Nya aktiviteter: 

o Under våren genomförs en vidareutveckling av Innovationsindex, dels en 

uppdatering av nuvarande index, dels en förstudie av ett index för lokal 

ekonomisk förnyelse. 

o En arbetsgrupp projekterar utvecklingsprojektet Kompetensförsörjningsindex 

som kommer att sjösättas under våren. 

o Lärprojektet Digital agenda startar 21 mars, 12 medlemmar är anmälda 

tillsammans med Folkbildningsrådet och Näringsdepartementet.  

o Inbjudan till seminarieserien Offentlig kraft har gått ut. Syftet är att studera 

innovation inom offentlig sektor. Serien startar i april och är ett samarbete med 

SKL och Vinnova. 

o Reglab planerar en workshop om sammanhållningspolitiken − nästa 

programperiod, ett erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och inblandade 

myndigheter. Styrelsen uttryckte stark tveksamhet till behovet av ytterligare ett 

forum som behandlar frågan under våren. Däremot kan det vara angeläget att 

träffas under hösten när alla beslut är på plats. 



        

o Kansliet har startat arbetet med studien Medelstora städers växtkraft. Samman 

konsultfirma som gjorde den danska studien är kontaktade. Inbjudan till 

medlemmarnas planeras till maj.  

o Forskarforum 2013 blir ett samarbete med Cerum vid Umeå universitet och 

har temat Stad/Land. 

o Förslaget att Reglabs skulle bli en nationell nod för operativt stöd till 

klusterutveckling, som diskuterades vid förra mötet är inte längre aktuellt. 

Diskussionerna med Vinnova och Tillväxtverket om finansiering av 

verksamheten resulterade i att Reglab fortsätter att driva nätverket Forum för 

klusterutbildning, men inte tar ansvar för andra aktiviteter inom området. 

 

 
3. Halvtidsutvärdering  

Fredrik presenterade förslaget till halvtidsutvärdering av Reglab. 

 

Styrelsen godkände förslaget med kommentarerna: 
− Halvtidsutvärderingen kan med fördel göras som en mindre variant av 

slututvärderingen – det ger möjlighet att följa utvecklingen. 
− Utvärderingen ska fokusera om deltagarnas kunskap har omsatts i 

praktisk nytta.  

− Den kvalitativa narrativa ansatsen kan med fördel kompletteras med en 

massenkät. 

− Det kan vara lämpligt att skapa en läraktivitet runt resultatet, som 

involverar hela medlemsgruppen. 

− Det är en fördel om utvärderingen kan utföras av någon med 

anknytning till akademin. 

 

Förfrågan om att genomföra utvärderingen ska gå till tre aktörer, förslagsvis de tre 

forskningscentrumen Ciir, Cesis, Circle. Utvärderingen ägs av styrelsen och Reglabs 

medlemmar, men kansliet har uppdraget att sköta upphandlingen och hålla kontakt 

med utföraren.  

 
4. Reglab-partner – beslut 

Förfrågan om att bli Reglab-partner har kommit från Mötesplatsen för social 

innovation och samhällsentreprenörskap vid Malmö högskola. Frågan ställdes om 

Reglab och mötesplatsen kan bli ömsesidiga partner till varandra utan kostnad.  

 

Styrelsen beslutade att: 

− Reglab är ett projekt och ska inte vara partner till en annan organisation 

innan den egna organisationen är permanentad. 

− Reglabs partner ska ha möjlighet att betala årsavgiften. Det är inte 

aktuellt med gratis partnerskap. 

− Mötesplatsen för social innovation är välkommen som Reglab-partner. 

Styrelsen påpekade också att Reglab i alla sammanhang har möjlighet att samarbeta 

med olika organisationer – även om de inte är Reglab-partner. 

 
5. Årskonferens 2014 

Eva informerade om att Årskonferensen 2014 hålls i Örebro den 5-6 februari 2014. 

Värd är Regionförbundet Örebro. 



        

 
 
 

6. Värdregion för årskonferensen 2015 

Tre regioner har anmält intresse för att vara värd för årskonferensen 2015. Det innebär 

att den tidigare principen att utse värdregion genom ”först-till-kvarn” inte längre är 

funktionell. 

 

Styrelsen beslutade att värdregion för årskonferensen i fortsättningen utses av 

styrelsen. 

 

Kansliet fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte utarbeta kriterier som gäller för 

värdskap för årskonferensen.  

Vid nästa styrelsemöte utses också värdregion för årskonferensen 2015. 

 
7. Nästa möte 

Styrelsens nästa möte är den 20 aug (kväll)-21 aug i Köpenhamn. På agendan står 

besök hos danska Reglab och en strategisk diskussion om Reglabs verksamhet och 

utveckling. 

 
8. Övriga frågor 

Carina Åberg informerade om ett uppdrag som Apel har för ESF-rådets räkning: att 

utveckla ett projekt för att stärka socialfondens roll kopplat till de regionala 

kompetensplattformarna, inför nästa programperiod. Projektet innehåller 

kunskapsspridning och lärande till övriga regioner och i det sammanhanget är Reglab 

en naturlig samarbetspartner. 

 
9. Avslut 

Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 


