VGR: Synpunkter till medlemsmötet 10 april

· Har din organisation nytta av Reglab? Bör Reglab finnas kvar eller avslutas?
Absolut, vi har nytta av Reglab.

Om Reglab ska finnas kvar:
Hur fungerar organisationsformen? Bör Reglab fortsätta i projektform eller bli en egen
organisation, t ex ideell förening?
Ingen åsikt om organisationsformen. Vad som blir bäst för styrningen av Reglab bör styra valet.
Om det ska fortsätta som projekt är det bra att ändå driva det som en förening – precis så som det
görs idag.
Vilken inriktning ska verksamheten ha?
Ska erfarenhetsutbytet vara huvudfokus?
Ska utvecklingsprojekt, framsyn och kunskapsutveckling vara huvudfokus?
Kunskapsutveckling bör vara huvudfokus. Erfarenhetsutbyte får man på köpet i så fall.
Utvecklingsprojekt beror lite på inom vad. Många saker har VGR redan från början stort
utvecklingskraft inom den egna organisationen. Vi har haft bra nytta av lärprojekten (vet inte
riktigt vilken punkt av de ovan två som de sorterar in under).
Bör Reglab vara hemvist för de regionala kollegiala nätverken?
Ja det är bra att åtminstone ett par nätverk är under Reglabs regi. Det är bra att få stöd i att
organisera dem. Nätverken och lärprojektet är ett mervärde som medlemsorganisation. Något att
”sälja in” medlemsavgiften på.
Ska Reglabs verksamhet ha en annan, ny inriktning?
Om ni önskar kan vi ha en brainstorming på VGR om detta och återkomma med ett mer fördjupat
svar. Säg till i så fall.
I dag sker en prioritering av Reglabs kommande lärprojekt/aktiviteter en gång om året
av medlemsgruppen. Modellen stödjer ”breda” lärprojekt med som intresserar många
medlemmar. Finns det anledning att förändra modellen?
Det är en svår balansgång då det handlar om finansiering av lärprojekten. För vår del är det bra
om lärprojekten blir mer utvecklingsorienterade. Där man kan borra lite djupare inom ett område,
eller diskutera hur man ska ta sig an nya nationella uppdrag osv.
I dag finansieras varje lärprojekt av deltagarna, nätverk är gratis. Finns det anledning att
förändra finansieringsmodellen?
Den finansieringsmodellen fungerar bra för oss.

