Referat fra møte i RAG for «alor Norge»
Tid; 23.04.2019, skype for buisness
Tilstede: Nina, Einar, Hasle, Åsa, Paul og Ingunn
Else Kristin var på ferie

Saker:
1) Gjennomgang av referat. Godkjent med de endringer som fremkom
i møte

Til avklaring/
oppfølging:
Godkjent

2) Litt status vedr alors nettsider. Dekking av utgifter til drift og
utvikling av www.alor.no i 2019 blir via spleiselag mellom involverte
Korus og Akan.
3) Endelig program med kjøreplan for Alor Norge samlingen 2019 –
tidsramme, innhold og form. Vi holder på oppsett og form slik det
står men endrer litt hvis Laura Tråvik fra BI sier ja til å ha
innlegg/foredrag. Da vil alor historier flyttes til dag 2 til fordel for
Lauras innlegg innen Inkludering.
Dag 1 blir i hovedsak slik det står. Alor nytt/aktuelt vil bestå av to
hoveddeler hvor Einar presenterer alor nett og intranett (20 min) mens Hasle
og Ingunn drar kort gjennom alors kriterier etc. Tidsrammen er kortere enn
vanlig men det er mulig å ta dette videre og melde som tema under open
space om ønskelig/behov. Rammene for alor historier er som tidligere
skissert; 5-7 min pr nettverk, som presentere noe en er stolt over og/eller
tenkes nyttig for andre å vite. Form er helt og total åpen .
Dag 2 tas det inn mer utfyllende info om innlegg/innhold under «Hvordan
ser arbeidslivet…..» Det avklares også om ElseK kan ta et kort innlegg om
overordnet fokus på inkludering hvis Laura ikke stiller. Hilde og Ine ved
Akan tar ansvar for en presentasjon innen inkludering hvor også workshop
inngår med en total varighet ca 60min. Åsa sin presentasjon over aktuelle
resultater fra Wirus studien tar ca 20 min. Sier ElseK ja til å innlede
inkluderingstema så tenkes det 20 min til dette.Form for bolken

Ingunn
avklarer m
ElseK

«Presentasjon og anvendelse av metodikk…» er ikke endelig avklart. Vi
Alle den 17.06
drøftet litt rundt to alternativer, disse alternativene er; A. dypdykk med
presentasjon i to runder men med kort presentasjon i plenum først. B.
Presentere alle i plenum men gi litt ulik tid til de ulke presentasjonen da en
tenker at noen kan gjøres kortere enn andre. Slik det ser ut pt så har vi 4
ulike presentasjoner, disse er; - Formidling, - alor teater, - IGP og den slags, bruk av dilemmaverktøy. Endelig bestemmelse om form tas den 17.06 da vi
da vet mere om lokaliteter og presentasjonene.
Vedrørende påmelding så er det den 23.04 kun 11 påmeldte og flertallet av
disse er fra Akan. Alle purrer påmelding og påmeldingsfrist som er 1.mai
men Nina sier det går greit å melde seg på innen uke 18.

Nina/alle

4) Videre;
ElseK

-

ElseK avklarer Med Laura og tilbakemelder.

-

Oppdatere program for alor Norge samlingen og videresende
hoveddriftere som videreformidler «sine». Dette skjer forhåpentligvis
innen 30.04

Ingunn/alle

-

Lage en tentativ kjøre plan for alor Norge samlingen i tråd med
programmet. Kjøreplanen sendes RAG i god tid før - og blir saksliste
for neste møte som er den 17.06 kl 16.00 på Scandic Bystrand,
Kristiansand

Ingunn

OBS
Neste planlagte/avtalte møte for RAG blir i
Kristiansand den 17.06.2019 kl 16.00
(bestemt under RAG den 19.12.2018)

I pennen av
Ingunn ( 29.04.2019)

