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Protokoll

Närvarande: Bertil Törsäter (ordf.), Magnus Persson, Lars Christensen, Stefan Renlund, (ersättare för
barnlediga Anna Bünger), Christer Östlund, Carina Åberg och Eva Moe (sekr).
Frånvarande: Jenni Nordborg, Håkan Ylinenpää och Helena Nilsson.
1. Inledning
Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsens första möte.
Efter en inledande presentation gav Lars Christensen en introduktion till bakgrunden och
tillkomsten av Reglab, där han var en av initiativtagarna.
2. Reglabs organisation
Ordförande gick igenom Reglabs nya organisation som gäller från 1 april 2012, bland annat
styrelsens roll i förhållande till Medlemsmötet och Medlemsgruppen. Se bifogad pdf.
3. Reglab i dag – presentation av verksamheten
Reglabs verksamhetsledare Eva Moe presenterade Reglabs verksamhet, med utgångspunkt
från verksamhetsplanen 2012. Se bifogad pdf.
Några kommentarer från styrelsen var:
− Det är viktigt att så småningom följa upp vilka effekter Reglabs aktiviteter har haft – har
medlemmarna tagit till sig kunskaper och använt dem? Har de nya kunskaperna gjort
avtryck i ordinarie verksamhet? Uppföljningen hjälper oss att veta om Reglab satsar på
rätt typ av aktiviteter.
−

−

Reglab är inte en arena för policypåverkan. Däremot har medlemmarna möjlighet att
driva aktuella frågor själva, utifrån de kunskaper/nätverk man får med sig i Reglabs
aktiviteter.
Även SKL och regiondirektörsgruppen har möjlighet att fånga upp och driva policyfrågor
som aktualiseras inom Reglab.

Eva redovisade också det ekonomiska nuläget för Reglab, se bifogat dokument.
4. Reglab-partner – beslut
I Reglabs nya organisation finns möjlighet att bli partner, under förutsättning att man delar
Reglabs värdegrund. Partner kan delta i Reglabs aktiviteter, men är inte representerade vid
medlemsmötet och ingår inte i Medlemsgruppen.
Förfrågan om att bli Reglab-partner har kommit från Länsstyrelsen i Västmanland,
Folkbildningsrådet och Svenska ESF-rådet.

En diskussion uppstod i styrelsen om länsstyrelsernas möjlighet att vara partner till Reglab.
Det regionala utvecklingsansvaret är delat i landet mellan regioner (4 st), regionala
samverkansorgan (13 st) och länsstyrelser (4 st). Reglab har hittills varit en arena för regioner
och regionförbund − att involvera länsstyrelser kan skapa förvirring på hemmaplan i
respektive region. Samtidigt är styrelsen angelägen om att Reglab ska vara en öppen
plattform för kunskaps- och kompetensutveckling.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om partnerskap för Länsstyrelsen Västmanland till
nästa möte. Kansliet fick i uppdrag att utreda hur många regioner som hittills tagit med sin
länsstyrelse i någon Reglab-aktivitet.
Styrelsen beslutade att bevilja partnerskap för Svenska ESF-rådet och Folkbildningsrådet.
5. Nya aktiviteter i höst
Eva berättade om Reglabs idéprocess hittills: Alla medlemmar har möjlighet att lägga förslag
till nya aktiviteter. I september har Medlemsgruppen ett idémöte där inkomna förslag
presenteras, värderas och prioriteras inför kommande år. När ett förslag fått klartecken
utarbetar kansliet, tillsammans med en arbetsgrupp där förslagsställaren och ytterligare
några medlemmar ingår, en projektplan. Därefter går inbjudan ut till alla medlemmar.
Styrelsen har möjlighet att ge inspel till Medlemsgruppen, liksom att ge en ”second opinion”
på Medlemsgruppens prioriteringar.
Vid sitt möte i maj sa Medlemsgruppen ja till följande aktivitet:
− En ”verkstad” kring regionernas uppdrag att utarbeta en handlingsplan för jämställd
tillväxt.
Styrelsen var positiv till de nya aktiviteter som planeras för hösten. Lars påpekade att
regional relevans varit ett viktigt kriterium hittills för prioriteringen – och bör vara det även i
framtiden.
Från styrelsen kom två ytterligare förslag:
−

−

En aktivitet som uppmärksammar hur regionerna bättre kan använda socialfonden i sina
regionala strategier, med utgångspunkt de projekt som bedrivits i innevarande period
(Carina).
Ett erfarenhetsutbyte kring programskrivningen för den kommande
strukturfondsperioden (Magnus).

6. Reglab och målgruppen politiker – diskussion
Eva berättade om det planerade utvecklingsprojektet Politiskt ledarskap för regionala
innovationsprocesser som trots ett intensivt arbete för att nå målgruppen, inte fått tillräckligt
många deltagare och därmed ställts in.
Styrelsen ansåg att regionala politiker är en viktig målgrupp för Reglab och är beredd att
stödja ett nytt försök att genomföra projektet, eller delar av det, i en form som passar
målgruppen bättre.
Magnus erbjöd Reglab att delta i det möte som hålls i samband med Nationellt forum, för att
diskutera frågan med berörda regionala politiker.
7. Nästa möte
Nästa möte är måndag den 12 november kl 15-19 på SKL i Stockholm.
På dagordningen står verksamhetsplan för 2013 och en fördjupning kring Reglabs roll som
stöd för kompetensutveckling och lärande.

Som en förberedelse till diskussionen om nästa års verksamhet, ska alla styrelseledamöter
fundera på två frågor:
● Vad vill du med ditt styrelseuppdrag i Reglab?
● Vad ser du som Reglabs outnyttjade potential?
Svaren mailas till Eva, som sammanställer dem till nästa möte.
8. Avslut
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

